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Trans Polonia Spółka Akcyjna  
 

(z siedzibą w Tczewie (83-110) i adresem przy ul. Rokickiej 16, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000308898) („Emitent” „Spółka”) 

Niniejszy Prospekt Emisyjny („Prospekt”) został sporządzony w związku z: 

1) ofertą publiczną do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda 

(Akcje Oferowane); 

2) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (równoległym) na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:  

a) 7 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,  

b) 792 711 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,  

c) do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oraz 

do 8 500 000 praw do akcji serii I (PDA). 

Prospekt sporządzony został w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady („Dyrektywa Prospektowa”) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie ”). Prospekt 
został przygotowany na podstawie Załącznika nr III do Rozporządzenia Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach 
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam 
(„Rozporządzenie 809/2004”) oraz na podstawie Załącznika nr XX i Załącznika nr XXV do Rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) NR 486/2012 z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 809/2004 w odniesieniu do formy i treści 
prospektu emisyjnego, prospektu emisyjnego podstawowego, podsumowania oraz ostatecznych warunków, a także w odniesieniu 
do wymogów informacyjnych oraz zgodnie z innymi przepisami regulującymi rynek kapitałowy na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, w szczególności z Ustawą o Ofercie. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów 
rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z sektorem, w którym 
Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale „Czynniki ryzyka”. 

Prospekt ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza 
Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu 
papierów wartościowych i zmieniającej Dyrektywę 2001/34/WE lub stanowymi albo federalnymi przepisami prawa dotyczącymi 
oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.  

Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim informacje są 
zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości 
zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta. W takiej sytuacji informacje o wszelkich zdarzeniach lub okolicznościach, które 
mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji, zostaną podane do publicznej wiadomości w formie aneksu lub aneksów 
do niniejszego Prospektu, w trybie Art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 49 ust. 1a) Ustawy o Ofercie termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia. 

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 maja 2017 roku. 

Doradca Prawny 

 

Plac Dąbrowskiego 1,  
00-057 Warszawa 

Doradca Prawny 

 

Mokotowska 15 A lok 17,  
00-640 Warszawa 
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ZASTRZEŻENIA 

Inwestycja w papiery wartościowe Emitenta wiąże się z wysokim ryzykiem, charakterystycznym dla udziałowych 
instrumentów rynku kapitałowego, oraz z ryzykiem związanym z działalnością Spółki i otoczeniem, w którym 
prowadzi ona działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w części zatytułowanej „Czynniki 
ryzyka”. 

Zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Emitent jest obowiązany przekazywać Komisji niezwłocznie, nie później niż w 
terminie 2 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do 
prospektu emisyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach lub 
niedokładnościach w treści prospektu emisyjnego lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę 
papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od dnia zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub o których emitent 
powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu do dnia wygaśnięcia ważności prospektu emisyjnego.  

Treść aneksu podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie emitent niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 24 godzin od udostępnia aneksu do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został 
udostępniony prospekt emisyjny.  

Zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej 
wiadomości prospektu emisyjnego lub aneksów w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży 
papierów wartościowych lub ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, niemającą charakteru wskazanego 
w art. 51 ust. 1, emitent może udostępnić do publicznej wiadomości bez zachowania trybu określonego w art. 51, 
w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony prospekt emisyjny. Komunikat ten 
powinien być równocześnie przekazany do Komisji. 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, następujące sformułowania: „Spółka”, „Emitent”, „Trans Polonia” oraz „Grupa”, 
„Grupa Kapitałowa”, „Grupa Emitenta”, „Grupa Kapitałowa Emitenta” lub inne sformułowania o podobnym 
znaczeniu oraz ich odmiany, dotyczą odpowiednio spółki działającej pod firmą „Trans Polonia” S.A. lub jej grupy 
kapitałowej, czyli grupy podmiotów, w skład której wchodzi spółka działająca pod firmą „Trans Polonia” S.A. jako 
podmiot dominujący oraz jej podmioty zależne. 

Inne terminy pisane w niniejszym Prospekcie Emisyjnym wielkimi literami zostały zdefiniowane w Rozdziale XX 
„Skróty i definicje” lub w innych rozdziałach niniejszego Prospektu Emisyjnego. 

Z wyjątkiem Zarządu Emitenta, żadna inna osoba nie jest uprawniona do podawania do publicznej wiadomości 
jakichkolwiek informacji związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym. W 
przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu. 

Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, 
a zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili 
udostępnienia Prospektu Emisyjnego do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Spółki lub Grupy, 
dlatego też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień 
zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. 

Dane statystyczne zawarte w niniejszym Prospekcie Emisyjnym obejmują dane szacunkowe pochodzące  
z publicznie dostępnych źródeł informacji o różnym stopniu wiarygodności. Publikowane dane ekonomiczne 
dotyczące Polski zostały zaczerpnięte z informacji organów administracji publicznej. Dane w tabelach, znajdujących 
się w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, których źródło nie zostało podane, pochodzą wyłącznie od Emitenta. 
Niektóre dane finansowe, znajdujące się w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, zostały zaokrąglone i przedstawione 
w milionach, a nie w tysiącach złotych. W efekcie, w niektórych przypadkach suma liczb w poszczególnych 
kolumnach lub wierszach tabel, znajdujących się w niniejszym Prospekcie Emisyjnym, może nie odpowiadać 
dokładnie łącznej sumie wyliczonej dla danej kolumny lub wiersza. Niektóre wartości procentowe w tabelach, 
znajdujących się w niniejszym Prospekcie Emisyjnym zostały także zaokrąglone i sumy w tych tabelach mogą nie 
odpowiadać dokładnie 100%. 

Osoby, które uzyskały dostęp do niniejszego Prospektu Emisyjnego bądź jego treści, są zobowiązane do 
przestrzegania wszelkich ograniczeń prawnych dotyczących rozpowszechniania dokumentów poza terytorium 
Polski oraz ograniczeń prawnych dotyczących Akcji spółki „Trans Polonia” S.A. 

Podejmowanie wszelkich decyzji inwestycyjnych związanych z Akcjami Emitenta winno się odbywać wyłącznie na 
podstawie własnych wniosków i analiz inwestora, które dotyczą Emitenta i jego Grupy Kapitałowej, przy 
szczególnym zwróceniu uwagi na czynniki ryzyka opisane w niniejszym Prospekcie Emisyjnym. 

Poza obowiązkami, wynikającymi z przepisów prawa Emitent nie ma obowiązku przekazania do wiadomości 
publicznej lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości znajdujących się w Prospekcie 
Emisyjnym w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innych 
okoliczności. Emitent nie oświadcza, ani nie daje jakiejkolwiek gwarancji i nie zapewnia, że czynniki opisane w 
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stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie stwierdzenie stanowi jedynie jedną z 
opcji, która nie powinna być uznawana za najbardziej prawdopodobną lub typową.  

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy o Ofercie niezwłocznie po zatwierdzeniu prospektu emisyjnego emitent udostępnia 
go do publicznej wiadomości. Emitent jest obowiązany, udostępnić do publicznej wiadomości prospekt emisyjny w 
terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji 
lub sprzedaży papierów wartościowych nim objętych, jeżeli papiery wartościowe są przedmiotem oferty publicznej, 
albo w dniu dopuszczenia papierów do obrotu na rynku regulowanym, jeżeli papiery wartościowe nie były uprzednio 
przedmiotem oferty publicznej.  

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 
dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym wszystkich papierów wartościowych objętych prospektem 
emisyjnym. 
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ROZDZIAŁ I – PODSUMOWANIE 
Dział A – Wstęp i ostrzeżenia 

Podsumowanie składa się z wymaganych informacji określanych jako „Elementy”. Elementy zostały 
oznaczone jako Działy od A do E (A1 – E7). 

Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie Elementy, których uwzględnienie w podsumowaniu jest 
obowiązkowe dla tego typu papierów wartościowych oraz emitenta. Ponieważ niektóre Elementy nie musza 
być uwzględnione w przypadku Spółki, możliwe są luki w numeracji kolejności poszczególnych Elementów. 

W przypadku gdy jakikolwiek Element powinien być uwzględniony w podsumowaniu z uwagi na specyfikę 
papierów wartościowych lub emitenta, może się zdarzyć, że nie ma istotnych danych dotyczących tego 
Elementu. W takim przypadku w podsumowaniu zamieszczony został krótki opis danego Elementu z 
adnotacją „nie dotyczy”. 

Element  Wymogi informacyjne 

A.1 
 

Ostrzeżenie 
 
Niniejsze podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu; 
Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez 
inwestora całości Prospektu; 
W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w 
niniejszym Prospekcie skarżący inwestor może, na mocy ustawodawstwa krajowego państwa 
członkowskiego, mieć obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu przed 
rozpoczęciem postępowania sądowego; 
Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły niniejsze podsumowanie, 
w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy Podsumowanie wprowadza w błąd, jest 
nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, bądź 
gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, 
najważniejszych informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery 
wartościowe. 

A.2 

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Prospektu na wykorzystanie 

Prospektu do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego 

plasowania przez pośredników finansowych. 

Wskazanie okresu ważności Oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać 

późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas 

którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. 

Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają 

zastosowanie do wykorzystywania Prospektu.  

Informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać informacji 

na temat warunków Oferty w chwili składania przez niego tej Oferty. 

 
Nie dotyczy. Emitent nie wyraża takiej zgody 
 

 

Dział B – Emitent i gwarant 

Element Wymogi informacyjne 

B.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. 

Nazwa (firma) Emitenta: Trans Polonia Spółka Akcyjna 

Skrócona nazwa (firma) Emitenta: Trans Polonia S.A. 

B.2 Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi 
swoją działalność, a także kraj siedziby emitenta. 

Nazwa (firma) Emitenta: Trans Polonia Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 
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Siedziba: Tczew 

Adres siedziby: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew 

Przepisy prawa zgodnie z 
którymi Emitent prowadzi 
działalność: 

Emitent działa na podstawie i zgodnie z przepisami prawa 
polskiego, w szczególności na postawie przepisów Kodeksu 
Spółek Handlowych, a także na podstawie Statutu 

 

B.3 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności emitenta 
oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem 
głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, wraz ze wskazaniem 
najważniejszych rynków, na których emitent prowadzi swoją działalność. 

Informacje ogólne 

Grupa Trans Polonia S.A. świadczy wyspecjalizowane usługi transportowo-spedycyjne w zakresie 
przewozu: 

 płynnych surowców chemicznych (chemikalia płynne), 

 mas bitumicznych (asfaltów), 

 płynnych surowców spożywczych, 

 paliw oraz LPG. 

Grupa wykorzystuje nowoczesne i specjalistyczne zestawy drogowe składające się z naczep-
cystern, tank-kontenerów, podwozi kontenerowych oraz ciągników siodłowych. Posiadany tabor 
umożliwia przewóz szerokiej gamy płynnych produktów petrochemicznych, w tym materiałów 
niebezpiecznych (ADR). Tradycyjną domeną Emitenta, opartą na jego historii działalności jest 
międzynarodowy i krajowy transport drogowy.  

Grupa świadczy usługi na terenie Polski oraz Europy. W ramach prowadzonej działalności 
współpracuje z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów oraz 
mniejszymi zakładami, zajmującymi się przerobem produktów. Jednocześnie Grupa współpracuje z 
firmami transportowymi na zasadzie aranżowania i nadzoru nad realizacją zleceń transportowych. 
W zakresie przewozu paliw Grupa współpracuje z czołową rafinerią w Polsce – PKN Orlen S.A. 

Spółka posiada wszelkie uprawnienia oraz ubezpieczenia wymagane prawem polskim oraz 
europejskim w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności: 

 licencja transportowa wydana przez polskie Ministerstwo Infrastruktury, uprawniająca do 
wykonywania usług transportowych na terenie całej Europy, 

 ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) przewoźnika w ruchu krajowym i 
międzynarodowym, 

 certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu 
międzynarodowego, oraz 

 certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu krajowego. 
Usługi świadczone przez Trans Polonia S.A. utrzymują europejski standard wyznaczany bardzo 
wysokimi wymaganiami konwencji ADR. Spółka posiada między innymi certyfikaty ISO 9001:2008 
oraz SQAS. Największy udział w wysokości 63 % w strukturze sprzedaży Grupy miał segment 
transportu paliw, który wygenerował w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przychody 
netto ze sprzedaży na poziomie 110 666 tys. zł. Istotne znaczenie mają również usługi przewozu 
płynnych chemikaliów, które stanowiły w  tym samym okresie 23% sprzedaży ogółem. 

Grupa w 2016 r. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 176 613 tys. zł i 
zanotowała wzrost sprzedaży w wysokości 182 % w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedzającego, w którym to przychody wyniosły 62 625 tys. zł. W okresie tym Emitent zanotował 
wysoką dynamikę wyników finansowych na wszystkich poziomach skonsolidowanego sprawozdania 
z całkowitych dochodów. 

Grupa osiągnęła w 2016 r zysk z działalności operacyjnej w wysokości 15 283 tys. zł, w porównaniu 
do 1 066 tys. zł w 2015 roku, co daje wzrost 1 334%. Rentowność operacyjna w okresie od 1 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniosła 8,7% w porównaniu do 1,7% w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. 
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Wynik EBITDA w roku 2016 wyniósł 24 626 tys. zł w porównaniu do 5 529 tys. zł osiągniętego w 
roku 2015 r., co daje wzrost o 345% Rentowność EBITDA w 2016 r. osiągnęła poziom 13,9% w 
porównaniu do 8,8% w analogicznym okresie 2015 r. 

Przewagi konkurencyjne Emitenta 

W ocenie Zarządu Emitenta najważniejszymi przewagami konkurencyjnymi Grupy Emitenta są: 

- specjalizacja niszowa w branży transportowej, 

- kompleksowa oferta produktowa, 

- nowoczesna flota transportowa, 

- współpraca z wysokokwalifikowanym zespołem kierowców, 

- wieloletnie relacje biznesowe, 

- dysponowanie certyfikatami jakości. 

Strategia 

Grupa od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju obejmującą planowane działania 
rozwojowe, kapitałowe oraz inwestycyjne. W związku z nabyciem 100% akcji spółki  OTP S.A. 
(dawny Orlen Transport S.A.) w dniu 29 lutego 2016 r. Zarząd OTP S.A. opracował strategię rozwoju 
spółki na najbliższe 3 lata, która po przyjęciu jej przez Radę Nadzorczą OTP S.A. stanowi element 
uzupełniający strategii całej Grupy. Grupa zamierza realizować następujące główne cele 
strategiczne: 

- rozwój działalności Grupy w obszarze transportu i logistyki płynnych surowców 
chemicznych, spożywczych oraz paliw poprzez organiczny rozwój poszczególnych 
segmentów, jak i akwizycje, 

- kontynuacja działań Grupy przeciwdziałających trudnej sytuacji związanej ze zmniejszoną 
dostępnością kierowców z uprawnieniami ADR na krajowym rynku pracy poprzez 
utworzenie szkoły kierowców oraz konsekwentny rozwój program outsourcingu, 

- ponoszenie stałych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem specjalistycznych 
jednostek transportowych, z unowocześnieniem posiadanych systemów IT, 
wykorzystywanych do wsparcia działalności operacyjnej Grupy. 

B.4a Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ 
na emitenta oraz na branże, w których emitent prowadzi działalność. 

Poniższe czynniki i ważne tendencje rynkowe miały istotny wpływ na wyniki operacyjne i finansowe 
Grupy zgodnie z przewidywaniami, o ile nie wskazano inaczej. Zgodnie z przewidywaniami będą 
one nadal miały istotny wpływ na jej wyniki operacyjne i finansowe w przyszłości: 

- wzrost wolumenu przewozów chemikaliów płynnych, 

- spadek wolumenu przewozów mas bitumicznych, 

- rozszerzenie działalności o usługi przewozowe paliw płynnych, 

- dostępność kierowców z uprawnieniami ADR, 

- wzrost rozpoznawalności marki Emitenta na rynkach Europy Zachodniej, 

- poziom ceny paliwa O/N na rynku, 

- wolumen sprzedaży paliw silnikowych w sieci detalicznej stacji benzynowych PKN Orlen 
S.A. oraz Shell, 

- wolumen sprzedaży LPG w sieci detalicznej stacji benzynowych PKN Orlen S.A., 

- pozyskanie nowych klientów, 

- poziom kursu EUR/PLN. 

B.5 Opis grupy kapitałowej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie – w przypadku emitenta, 
który jest częścią grupy. 

Na Datę Prospektu w skład Grupy Kapitałowej Trans Polonia wchodzi Emitent, będący podmiotem 
dominującym w Grupie, oraz siedem spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych od Emitenta: 

- TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, 
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- TEMPO TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, 

- Quick TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, 

- Inter TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, 

- OTP S.A. z siedzibą w Płocku, 

- TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie, 

- Ultra Chem S.A. z siedzibą w Warszawie  

B.6 W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni 
lub pośredni, mają udziały w kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na 
mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkości udziału każdej z takich osób. 

Należy wskazać, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to 
zastosowanie. 

W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, należy podać, czy emitent jest bezpośrednio 
lub pośrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym, oraz wskazać podmiot 
posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli. 

Na Datę Prospektu, akcjonariuszami podsiadającymi przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta są: 

1) Dariusz Cegielski (poprzez Euro Investor sp. z o.o.) posiadający 8 083 114 akcji Emitenta 
dających prawo do 10 583 114 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 62,82% 
wszystkich głosów; Dariusz Cegielski sprawuje pośrednią kontrolę nad Emitentem. 
 
Obecnie Dariusz Stanisław Cegielski sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 
 

2) Syntaxis Luxemburg II Capital s.a.r.l. posiadająca 2 281 378 akcji Emitenta dających prawo do 
2 281 378 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 13,54% wszystkich głosów*; 
 

3) Iwar Przyklang posiadający 945 256 akcji Emitenta dających prawo do 945 256 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,61% wszystkich głosów. 

*W dniu 22 lutego 2016 r. Syntaxis Luxembourg II Capital s.a.r.l zawarł z Euro Investor Sp. z o.o. 
umowę przeniesienia praw głosu z akcji („Umowa dot. Prawa Głosu”). Na podstawie Umowy dot. 
Prawa Głosu Syntaxis uprawniony jest do wykonywania prawa głosu z nie więcej niż 317.779 akcji 
Trans  Polonia  należących  do  Euro  Investor  Sp.  z  o.o.,  co  stanowi  łącznie  1,98  %  kapitału 
zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

 

B.7 Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące emitenta, 
przedstawione dla każdego roku obrotowego okresu objętego historycznymi informacjami 
finansowymi, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku 
obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych 
uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.  

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 

dochodów we wskazanych okresach. 

  tys. zł 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 

Działalność kontynuowana 
 

  

Przychody netto ze sprzedaży 176 613 62 625 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

151 197 56 236 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  25 417 6 389 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

12

Koszty ogólnego zarządu 13 816 5 081 

Koszty sprzedaży 1 168 0 

Zysk (strata) na sprzedaży  10 433 1 308 

Pozostałe przychody operacyjne 9 817 1 980 

Pozostałe koszty operacyjne 4 967 2 222 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

15 283 1 066 

Przychody finansowe 187 220 

Koszty finansowe 5 414 641 

Udział w zyskach/stratach jednostek 
stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach 

-2 -2 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

10 055 643 

Podatek dochodowy 1 838 186 

Zysk (strata) netto z działalności 8 217 457 

 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

 
W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji 

finansowej na wskazane daty. 

 tys. zł 
Stan na 

31.12.2016 
Stan na 

31.12.2015  

AKTYWA     

Aktywa trwałe 122 494 33 224 

Wartości niematerialne 60 537 44 

Rzeczowe aktywa trwałe 59 236 32 747 

Inwestycje w jednostki 
stowarzyszone i wspólne 
przedsięwzięcia 

9 10 

Pozostałe aktywa finansowe 75 0 
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Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

2 352 385 

Pozostałe aktywa 286 37 

Aktywa obrotowe 65 788 24 518 

Zapasy 240 252 

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności 

43 789 19 743 

Należności z tytułu podatku 
dochodowego 

8 0 

Pozostałe aktywa finansowe 879 840 

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 

53 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 060 3 366 

Pozostałe aktywa 542 317 

Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży 

216 0  

A k t y w a   r a z e m 188 281 57 742 

PASYWA     

Kapitał własny 55 189 23 416 

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

55 189 23 416 

Kapitał zakładowy 1 435 638 

Akcje własne -55 -55 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 30 840 8 140 

 

Kapitał zapasowy z zysków 
zatrzymanych 

13 185 12 651 

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000 

Nierozliczony zysk (strata) z lat 
ubiegłych 

-432 -415 

Zysk (strata) netto bieżącego okresu 8 217 457 
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Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe 

77 687 11 954 

Zobowiązania z tyt. kredytów i 
pożyczek 

51 118 1 550 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

5 302 2 559 

Rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

485 0 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

20 782 7 844 

Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

55 405 22 373 

Zobowiązania z tyt. kredytów i 
pożyczek 

7 018 2 901 

Rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

4 091 103 

Pozostałe rezerwy 630 56 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

11 762 5 415 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 

30 922 13 761 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego 

981 33 

Pozostałe zobowiązania 0 103 

P a s y w a   r a z e m 188 281 57 742 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego rachunku przepływów 

środków pieniężnych we wskazanych okresach. 

Sprawozdanie z Przepływów 
Pieniężnych 

(tys. zł) 

Okres 
zakończony 
31.12.2016 

Okres 
zakończony 
31.12.2015 

Działalność operacyjna    

Zysk / Strata przed 
opodatkowaniem 

10 055 643 

Korekty razem: 5 187 5 960 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

12 385 6 547 

Działalność inwestycyjna    

Wpływy 17 647 3 922 
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Wydatki  -79 228 -1 138 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-61 581 2 784 

Działalność finansowa    

Wpływy 96 362 1 774 

Wydatki  -30 473 -10 679 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

65 889 -8 905 

Przepływy pieniężne netto 
razem 

16 694 426 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

 3 366 2 940 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

20 060 3 366 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Emitenta w okresie 

objętym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu. 

W okresie objętym Skonsolidowanymi Sprawozdaniami Finansowymi Emitent konsekwentnie 
zwiększał generowane przychody ze sprzedaży, zysk z działalności operacyjnej oraz zysk netto. W 
2016 r. Emitent rozszerzył działalność Grupy o transport paliw płynnych poprzez nabycie w dniu 29 
lutego 2016 r. 100% akcji Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.), co spowodowało istotny wzrost 
osiągniętych wyników finansowych na wszystkich poziomach skonsolidowanego sprawozdania z 
całkowitych dochodów. Wraz ze wzrostem skali działalności wzrosła suma bilansowa, zwiększyła 
się również wartość kapitałów własnych oraz zadłużenia.  

B.8 Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru. 

Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie 
stwierdzić, że ze względu na ich charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji 
hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej spółki ani jej 
wyników. 

Zaprezentowane w Prospekcie niezbadane skonsolidowane informacje pro forma Grupy zostały 
sporządzone w celu zaprezentowania wpływu transakcji nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport 
(obecnie OTP S.A.), która miała miejsce w dniu 29 lutego 2016 r. na skonsolidowane sprawozdanie 
z całkowitych dochodów Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. 

Niniejsze niezbadane skonsolidowane informacje pro forma zostały przygotowane wyłącznie w 
celach ilustracyjnych, aby pokazać w jaki sposób Transakcja wpłynęłaby na skonsolidowane 
sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., gdyby 
została sfinalizowana na początku okresu skonsolidowanych informacji pro forma tj. na dzień 1 
stycznia 2016 roku. Przygotowane niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma 
mają charakter wyłącznie informacyjny oraz mają na celu przedstawienie sytuacji hipotetycznej, jaką 
jest wpływ Transakcji na wyniki finansowe Grupy. Opisane poniżej korekty, jak i całe skonsolidowane 
informacje finansowe pro forma nie przedstawiają rzeczywistej sytuacji finansowej oraz wyników 
finansowych Grupy za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z wymogami 
Rozporządzenia o Prospekcie, w szczególności z Załącznikiem II „Moduł informacji finansowej pro 
forma”. 
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 Grupa  

Trans 
Polonia 

01.01-
31.12.2016 

OTP  
01.01-

29.02.2016 
Korekty 

Pro forma  
Grupa  

Trans 
Polonia  
01.01-

31.12.2016 

Przychody netto ze sprzedaży 176 613 19 491 0 196 104 

Koszt własny sprzedaży 151 197 17 455 -882 167 770 

Zysk (strata) ze sprzedaży  25 417 2 036 882 28 335 

Koszty ogólnego zarządu 13 816 1 450 -2 940 12 326 

Koszty sprzedaży 1 168 0 234 1 402 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

9 817 655 0 10 472 

Pozostałe koszty operacyjne 4 967 567 0 5 534 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

15 283 674 3 588 19 545 

Przychody finansowe 187 53 0 239 

Koszty finansowe 5 414 147 596 6 157 

Udział w zyskach/stratach 
jednostek stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięciach 

-2 0 0 -2 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

10 055 579 2 991 13 625 

Podatek dochodowy 1 838 152 568 2 559 

Zysk (strata) netto z 
działalności kontynuowanej 

8 217 427 2 423 11 067 

          

Zysk (strata) netto 
przypadający 

8 217 427 2 423 11 067 

Akcjonariuszom jednostki 
dominującej  

8 217 427 2 423 11 067 

Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 

          

Inne całkowite dochody          

Pozycje nie podlegające 
przeklasyfikowaniu do zysku/ 
(straty) w kolejnych okresach 
sprawozdawczych: 

0 0 0 0 

Zyski/ (straty) aktuarialne 
dotyczące programów 
określonych świadczeń 

60 0 0 60 
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Suma  innych całkowitych 
dochodów 

60 0 0 60 

          

Całkowite dochody netto 
przypadające 

8 277 427 2 423 11 127 

Akcjonariuszom jednostki 
dominującej  

8 277 427 2 423 11 127 

Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 

Źródło: Emitent  

B.9 W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową. 

Nie dotyczy. Prospekt nie zawiera prognozy ani szacowania zysków. 

B.10 Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w 
odniesieniu do historycznych informacji finansowych. 

Nie dotyczy. Raporty biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji finansowych nie 
zawierały zastrzeżeń. 

B.11 W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego emitenta nie wystarcza na pokrycie jego 
obecnych potrzeb, należy załączyć wyjaśnienie. 

Nie dotyczy; Poziom kapitału obrotowego Grupy Emitenta wystarcza na pokrycie jej obecnych 
potrzeb. 

 

 

Dział C – Papiery wartościowe 

Element Wymogi informacyjne 

C.1 Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia 
do obrotu, w tym ewentualny kod identyfikacyjny papierów wartościowych. 

Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 8 500 000 Akcji Serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda. 
 

Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 

na rynku regulowanym (równoległym) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:  

- 7 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,  

- 792 711 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,  

- do 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I o wartości nominalnej 0,10 PLN 

każda, oraz do 8 500 000 praw do akcji serii I (PDA). 

 

Wszystkie akcje będące przedmiotem Oferty Publicznej oraz wniosku o dopuszczenie do obrotu są 
akcjami na okaziciela. 

C.2 Waluta emisji papierów wartościowych. 

Walutą papierów wartościowych emitowanych przez Emitenta jest złoty (PLN lub zł). 

C.3 Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w 
pełni. 

Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1 434 771,10 zł (słownie: jeden milion 
czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i dziesięć groszy) i dzieli 
się na 14 347 711 (słownie: czternaście milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy siedemset 
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jedenaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. Wszystkie 
wyemitowane akcje Emitenta zostały opłacone w całości.  

C.4 Opis praw związanych z papierami wartościowymi. 

 
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Obrocie oraz Statutem Emitenta z 

akcjami związane są w szczególności: 

 prawo do udziału w zysku, 

 prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji - prawo 

poboru, 

 prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 

w przypadku jej likwidacji (art. 474 KSH). Brak jest statutowych uprzywilejowań w tym zakresie, 

 prawo dokonania umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza, 

 prawo do zbywania posiadanych akcji, 

 prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem, 

 tworzenie kapitału zapasowego, 

 prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo do głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu, 

 prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, 

 prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad tego Zgromadzenia, 

 prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 

Zgromadzenia, 

 prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 

KSH, 

 prawo do złożenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej, 

 prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z 

utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw – rewident do spraw szczególnych, 

 prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 

 prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 

rachunek papierów wartościowych, 

 prawo do żądania wydania odpisów sprawozdań, 

 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy, 

 prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 

tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem, 

 prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 

wybraną w tym celu komisję, 

 prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 

odpisów uchwał, 

 prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 KSH (actio pro socio), 

 prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie 

odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w 

art. 540 § 1 KSH (przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku 

przekształcenia spółki), 

 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 

sporządzenia, 

 prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy 

pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 

spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. 

Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub 

głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na 

podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 

powinny być złożone na piśmie, 

 prawo żądania zamiany akcji. 
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C.5 Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 
 
Statut Emitenta nie ogranicza możliwości zbywania akcji.  
 
Zgodnie jednak z art. 4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie 
między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego 
zgromadzenia. 
 
Nie istnieją faktyczne ograniczenia swobody przenoszenia akcji Emitenta. Obrót papierami 
wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega natomiast ograniczeniom określonym w 
Ustawie o Ofercie, w Ustawie o Obrocie oraz Rozporządzeniu MAR. 
 
Opis ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych. 
 
Ustawa o Ofercie, Ustawa o Obrocie oraz Kodeks Spółek Handlowych przewidują, między innymi, 
następujące ograniczenia dotyczące swobodnej zbywalności akcji: 
 obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki ciąży na każdym, kto:  

i) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej;  

ii) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął, 
odpowiednio, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej 
ogólnej liczby głosów;  

iii) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 
oficjalnych notowań giełdowych;  

iv) zmienił dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 
o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów; 

 obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w 
przypadku:  
i) przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,  
ii) przekroczenia progu 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

 zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów 
finansowych, w oparciu o informację poufną; 

 zakaz nabywania lub zbywania instrumentów finansowych w czasie okresu zamkniętego przez 
osoby określone w Ustawie o Obrocie; 

 spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowiązek 
zawiadomić spółkę zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch 
tygodni od dnia powstania tego stosunku pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu 
z akcji spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki 
zależnej. 

 
Dodatkowymi ograniczeniami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa są 
również ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów oraz 
Rozporządzenia Rady 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorstw.  
 

C.6 Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o 
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków 
regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być przedmiotem obrotu. 

Oferowane papiery wartościowe będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym. 

Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu 
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW: akcji serii G, akcji serii H, akcji serii I oraz Praw 
do Akcji serii I. 

Akcje Emitenta nie są i nie mają być przedmiotem obrotu na innych rynkach regulowanych. 

C.7 Opis polityki dywidendy. 

Dotychczas Emitent nie wypłacał dywidendy, co było związane z potrzebą systematycznego 
przeprowadzania inwestycji, głównie w tabor transportowy. Emitent planuje wypłacanie dywidendy 
w przyszłości, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących Emitenta umów 
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finansowych - Umowy kredytu zawartej w dniu 11 lutego 2016 r. pomiędzy Emitentem i wszystkimi 
spółkami zależnymi od Emitenta a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach oraz Umowy 
pożyczek mezzanine zawartej w dniu 15 lutego 2016 r. pomiędzy Emitentem oraz wszystkimi 
spółkami zależnymi od Emitenta a Syntaxis Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz z 
funduszem Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (umowy zostały 
szczegółowo opisane w Rozdziale VIII pkt 11.2 Prospektu), związanych między innymi z 
odpowiednią relacją zadłużenia do EBITDA, relacji dywidendy do wolnych przepływów pieniężnych, 
a także wypełnianiem określonych w umowie wskaźników finansowych.  

 

Dział D – Ryzyko 

Element Wymogi informacyjne 

D.1 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla emitenta 
lub jego branży. 

Kluczowe czynniki ryzyka charakterystyczne dla Emitenta lub jego branży 

Najważniejsze czynniki ryzyka dotyczące Grupy, jej działalności oraz branży, w której prowadzi 
działalność, są następujące: 

- ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta, 

istnieje ryzyko wstąpienia czynników niezależnych od Emitenta, które mogą przeszkodzić 
w realizacji strategii, w szczególności; spadek zainteresowania usługami świadczonymi 
przez Grupę, trudności w zdobywaniu zleceń na rynku krajowym i zagranicznym, czy 
niewystarczająca liczba odpowiednio wykwalifikowanych pracowników lub 
współpracowników. Ziszczenie się wskazanego ryzyka może negatywnie wpłynąć na 
działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy; 

- ryzyko związane ze zmniejszeniem wydatków na budownictwo drogowe, 

Grupa świadczy usługi transportowe w zakresie przewozu mas bitumicznych na potrzeby 
budownictwa drogowego. W związku z powyższym zmniejszenie wydatków na 
budownictwo drogowe spowoduje zmniejszenie liczby przewozów mas bitumicznych, a 
tym samym zmniejszenie wyników finansowych; 

- ryzyko związane ze wzrostem cen paliw, 

Grupa świadczy usługi przewozowe w oparciu o flotę własną i podwykonawców. Wzrost 
ceny paliw ma znaczący wpływ na rentowność własnych jednostek transportowych oraz 
koszty ponoszone przez podwykonawców, którzy mogą domagać się wzrostu stawek 
frachtowych. Ziszczenie się wskazanego ryzyka może negatywnie wpłynąć na działalność, 
pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

- ryzyko związane z ograniczoną podażą kierowców, 

Ograniczona podaż wykwalifikowanych kierowców, stwarza ryzyko dla Grupy szczególnie 
w obszarze przewozów materiałów niebezpiecznych, gdzie wymagane są dodatkowe 
kwalifikacje i uprawnienia. Ponadto transport międzynarodowy dodatkowo powoduje 
zwiększone trudności w pozyskiwaniu kadry, podobnie jak oferujące korzystniejsze niż w 
polskich firmach transportowych firmy z Europy Zachodniej.  

Brak wystarczającej kadry może przyczynić się do ograniczenia przyjmowania zleceń, a tym samym 
pośrednio wpłynąć na wyniki finansowe Grupy. 

- ryzyko związane z możliwością wypadku drogowego i zniszczenia przewożonego ładunku, 

W ramach swojej działalności Grupa zajmuje się przewozem ładunków niebezpiecznych 
(ADR), które w razie wypadku, mogą nie tylko bezpowrotnie utracić swą wartość, ale także 
zanieczyścić środowisko lub spowodować szkody w cudzym majątku. Ewentualne skutki 
finansowe takiego wypadku są trudne do oceny, gdyż zależą od skali, miejsca wystąpienia 
oraz rodzaju ładunku. Ziszczenie się powyższego ryzyka może to negatywnie wpłynąć na 
działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy 

- ryzyko związane z utratą zezwoleń na świadczenie działalności przewozowej, 

Grupa koncentruje się na świadczeniu wyspecjalizowanych usług przewozowych w 
zakresie płynnych chemikaliów i mas bitumicznych oraz paliw. Prowadzona przez Grupę 
działalność wymaga posiadania licencji transportowych, Emitent i spółki z Grupy 
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świadczące usługi transportowe posiadają licencje transportowe na wykonywanie 
zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na terytoriom Polski oraz na terytorium Unii 
Europejskiej. Ziszczenie się ryzyka cofnięcia licencji przewozowych mogłoby spowodować 
uniemożliwienie wykonywania przez daną spółkę z Grupy jego podstawowej działalności. 

- ryzyko związane z koncentracją przychodów z PKN Orlen, 

Spółki z Grupy są stroną kontraktów transportowych zawartych ze spółkami z grupy 
kapitałowej PKN Orlen. Kontrakty zawarte ze spółkami z grupy kapitałowej PKN Orlen, 
stanowią ponad połowę przychodu Grupy.. Ścisła współpraca z PKN Orlen pozwala Grupie 
na osiągnięcie znacznej części przychodów. Koncentracja przychodów od jednej grupy 
kapitałowej wiąże się z ryzykiem utraty znacznych przychodów w przypadku zerwania lub 
nieprzedłużenia kontraktów zawartych ze spółkami z Grupy PKN Orlen. 

- ryzyko niedotrzymania wymagań KPI, 

Umowy dostaw produktów paliwowych oraz chemicznych których stroną są poszczególne 
spółki Grupy zawierają postanowienia przewidujące odpowiedzialność za niedochowanie 
ustalonych w umowie wskaźników jakościowych oraz ilościowych. Konsekwencją 
świadczenia usług transportowych bez zachowania uzgodnionych standardów i wymagań 
(KPI - Key Performance Indicators) może być zarówno obowiązek zapłaty kar umownych 
jak również wypowiedzenie umów transportowych. Może mieć to istotny niekorzystny 
wpływ na działalność, wyniki finansowe oraz rozwój Grupy. 

- ryzyko związane z niedochowaniem wskaźników zawartych w umowach kredytowych i 
pożyczek tzw. kowenantów, 

Grupa jest stroną umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umów pożyczek 
zawartych z funduszem private equity związanych z finansowaniem transakcji nabycia 
OTP S.A. Umowy te zawierają szereg wskaźników finansowych tzw. kowenantów, których 
naruszenie może spowodować ich wypowiedzenie i wymagalność natychmiastowej spłaty. 
W umowach wskazane są przypadku naruszenia umowy, takie jak: brak płynności Grupy, 
nie osiąganie przez Grupę oczekiwanych wyników finansowych, brak regularnych spłat 
ratalnych, utrata licencji przez którykolwiek podmiot z Grupy, wystąpienie zdarzeń lub 
okoliczności, które będą miały istotny niekorzystny wpływ na działalność Grupy. W 
umowach zastrzeżone jest, że w przypadku wystąpienia naruszenia oraz w dowolnej chwili 
po wystąpieniu naruszenia finansujący może m.in. żądać ustanowienia dodatkowych 
zabezpieczeń na rzecz finansujących, wypowiedzieć umowę a także dochodzić 
wymagalnych wierzytelności. Może mieć to istotny niekorzystny wpływ na działalności, 
wyniki finansowe oraz rozwój Grupy. 

- ryzyko co do dywidendy w świetle umowy kredytowej i umów pożyczek, 

Ograniczenie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy spowodowane jest 
postanowieniami umowy kredytowej zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. oraz 
umów pożyczek typu mezzanine, które przewidują, że Emitent może wypłacać dywidendę 
bez konieczności uzyskania zgody stron umowy kredytowej oraz umów pożyczek, jeżeli 
spełnione są określone w umowach wskaźniki finansowe. Wypłata dywidendy w przypadku 
niespełniania przez Emitenta warunków wskazanych powyżej może nastąpić za zgodą 
stron umowy pożyczek oraz umowy kredytu. 

- Wskazuje się, że istnieje ryzyko, że postanowienia co do wypłaty dywidendy mogą być w 
przyszłości dyktowane przyczynami leżącymi po stronie skutków wynikających z umowy 
kredytu oraz umów pożyczek typu mezzanine. ryzyko związane z klauzulą zmiany kontroli 
(change of control), 

Grupa jest stroną umów, w których zastrzeżona została klauzula zmiany kontroli. Klauzule 
te regulują kwestie wzajemnych praw i obowiązków na wypadek ewentualnego dokonania 
zmiany struktury właścicielskiej Grupy poprzez zmianę podmiotu dominującego wobec 
Emitenta. Dokonanie zmiany kontroli bez zgody kontrahenta daje uprawnienie do 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z daleko idącym jego 
skróceniem, albo też skutkuje odpowiedzialnością finansową strony. Zachowanie kontroli 
nad Emitentem zależy od woli podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta i nie jest 
zależne od czynności podejmowanych przez spółki Grupy. Doprowadzenie do zmiany 
kontroli wbrew postanowieniom umów może mieć istotny niekorzystny wpływ na 
działalność, wyniki finansowe oraz rozwój Grupy. 
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D.3 Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów 
wartościowych. 

Kluczowe czynniki ryzyka charakterystyczne dla papierów wartościowych.  

 ryzyko związane z wpływem głównego akcjonariusza. 

Głównym akcjonariuszem jest Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która 
posiada 8 083 114 akcje Emitenta, stanowiące 56,34% kapitału zakładowego Emitenta i 
uprawniające do 62,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Podmiot ten jest 
kontrolowany przez Dariusza Cegielskiego, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu 
Emitenta. 

Pozostali akcjonariusze powinni zatem uwzględnić ryzyko wpływu głównego akcjonariusza 
na decyzje podejmowane przez Walne Zgromadzenie. Może to wpłynąć na możliwość 
współuczestnictwa pozostałych akcjonariuszy co do kierunków decyzji dotyczących 
działalności Emitenta. 

 ryzyko niedojścia emisji Akcji serii I do skutku. 

Emisja Akcji serii I może nie dojść do skutku w przypadku, jeśli na dzień zamknięcia 
subskrypcji w terminach określonych w Prospekcie nie zostaną objęte zapisami i należycie 
opłacone Akcje serii I w liczbie wskazanej przez Zarząd na podstawie upoważnienia, lub 
Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji serii I w terminie 
12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF Prospektu lub Zarząd Emitenta nie zgłosi 
do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji serii I w terminie jednego miesiąca od dnia 
przydziału Akcji serii I lub uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie 
wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji serii 
I.  

 ryzyko odstąpienia od emisji Akcji serii I lub zawieszenia lub odstąpienia od Oferty. 

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego zawiera upoważnienie Zarządu Emitenta 
do odstąpienia od emisji Akcji serii I przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego oraz 
odstąpienia od emisji Akcji serii I lub zawieszenia oferty Akcji serii I z ważnych powodów 
po dniu publikacji Prospektu emisyjnego. 

 

 

 

Dział E - Oferta 

Element Wymogi informacyjne 

E.1 Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym 
szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Wpływy z emisji 

Z uwagi na fakt, iż na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest znana cena emisyjna Akcji serii I, nie 
można dokładnie określić wpływów netto z Publicznej Oferty. Spółka oczekuje, że wpływy netto z 
emisji nowych akcji wyniosą około 58,5 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od 
Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej 
Akcji Oferowanych. 

Koszty 
 
Szacunkową kwotę kosztów emisji Akcji Oferowanych serii I, określono przy założeniu, że zostaną 
objęte wszystkie Akcje Oferowane serii I. Maksymalną wysokość kosztów oferty objęcia Akcji serii I 
szacuje się na ok. 3.585 tys. zł. Na wartość kosztów emisji składają się: szacunkowe koszty 
sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa, oferowania i badań danych 
finansowych (2.637 tys. zł), szacunkowe koszty promocji oferty (900 tys. zł) oraz szacunkowe koszty 
administracyjne, opłaty sądowe i notarialne (49 tys. zł).  
Koszty sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa, oferowania i badań danych 
finansowych obejmują koszty prowizji należne Oferującemu związane z oferowaniem Akcji 
Oferowanych serii I wynoszące 3% wartości środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta w 
wyniku emisji Akcji Oferowanych serii I. Ponadto emitent w przypadku podjęcia takiej decyzji, może 
wypłacić na rzecz Oferującego dodatkową prowizję uznaniową w wysokości do 1% środków 
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pieniężnych pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Akcji Oferowanych serii I. Ostateczne 
koszty emisji mogą ulec zmianie w zależności od finalnie pozyskanych wpływów z emisji Akcji serii 
I.  
 

E.2 
Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto 
wpływów pieniężnych. 
W związku z tym, że na Datę Prospektu nie jest znana Cena Ostateczna Akcji Oferowanych serii I, 
która zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu i przekazana przez Spółkę do publicznej 
wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, i tym samym nie można 
precyzyjnie określić wielkości wpływów brutto z Oferty. Spółka oczekuje, że z emisji Akcji 
Oferowanych serii I uzyska wpływy około 62 mln zł, a po uwzględnieniu kosztów emisji wpływy netto 
wyniosą około 58,5 mln zł. 

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych serii I oraz 
rzeczywistych kosztów Oferty zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zamknięciu Oferty 
zgodnie z art. 56 Ustawy o ofercie publicznej. 

 

Cel emisyjny Akcji Oferowanych serii I 

Środki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone na 
finansowanie „Programu Inwestycyjnego Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020” zatwierdzonego 
przez Radę Nadzorczą Emitenta w dniu 16 marca 2017 r. Program Inwestycyjny ma na celu 
zwiększenie skali prowadzonej działalności Grupy poprzez powiększenie wykorzystywanej floty 
własnych ciągników i naczep-cystern. Łączna wartość planowanych nakładów wynosi ok. 62 mln zł, 
z czego kwota 6,2 mln zł, w związku ze zwiększeniem skali działalności, zostanie przeznaczona na 
zwiększenie kapitału obrotowego Grupy. Zarząd Emitenta zakłada, iż efekty Programu 
Inwestycyjnego będą widoczne w wynikach finansowych Grupy począwszy od 2018 r. 

 

Program Inwestycyjny Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020 

Program Inwestycyjny Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020 zakłada inwestycje w powiększenie 
wykorzystywanej floty własnych ciągników i naczep-cystern. Szacunkowy podział planowanych 
inwestycji w poszczególne segmenty biznesowe Grupy przedstawia poniższa tabelka. 

 

Przedmiot ilość szt. Razem w mln zł 

Cysterny chemiczne – 1 komorowe 28 10,4 

Cysterny chemiczne – 3 komorowe 28 10,4 

Cysterny bitumiczne 10 2,8 

Cysterny paliwowe 20 7,9 

Cysterny LPG 20 10,3 

Ciągniki 40 14 

Suma  55,8 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy  6,2 

Razem  62,0 

Źródło: Emitent 
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Wykorzystanie środków z emisji Akcji Oferowanych serii I  

Pozyskane przez Emitenta w związku z emisją Akcji Oferowanych serii I środki pieniężne zostaną 
wykorzystane najpóźniej do końca 2020 roku. Szacunkowy podział planowanych inwestycji w 
podziale na poszczególne lata przedstawia poniższa tabelka. 

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2018-2020 w mln zł. 

Segment  
działalności 2018 2019 2020 Suma 

Chemia 8,4 8,8 7,0 24,2 

Bitum 1,2 0,8 0,8 2,8 

Paliwa 6,4 6,8 0,0 13,2 

LPG 7,6 8,0 0,0 15,6 

Suma 23,6 24,4 7,8 55,8 

Źródło: Emitent 

 

Wydatkowanie środków z emisji Akcji Oferowanych serii I 

Środki pieniężne pozyskane z emisji Akcji Oferowanych serii I wydatkowane będą przez Emitenta 
oraz przez spółki zależne Emitenta. W przypadku wydatkowania środków z emisji Akcji Oferowanych 
serii I przez spółki zależne, Emitent przewiduje transfer środków do tych podmiotów poprzez 
podwyższenie kapitału lub pożyczki celowe.  

 

Wystarczalność wpływów z emisji Akcji Oferowanych serii I 

Oczekiwana przez Emitenta wartość wpływów z emisji Akcji Oferowanych serii I jest wystarczająca 
dla realizacji opisanych powyżej celów emisji w określonych powyżej terminach w części dotyczącej 
nabycia środków trwałych – taboru transportowego. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w 
wysokości 6,2 mln zł opisany w Programie Inwestycyjnym Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020 
będzie sfinansowany częściowo ze środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych serii I oraz 
środków własnych posiadanych przez Emitenta lub dostępnych zewnętrznych limitów kredytowych. 
W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji Oferowanych serii I okazały się niższe od oczekiwanych, 
Emitent może ograniczyć realizację Programu Inwestycyjnego lub w celu sfinansowania inwestycji 
będzie mógł dodatkowo skorzystać z finansowania dłużnego. Wielkość pozyskanego ewentualnie 
finansowania dłużnego byłaby uzależniona od potrzeb i zdolności kredytowej Grupy. 

Emitent nie planuje odstąpienia od realizacji opisanego powyżej celu emisyjnego, jednak nie może 
wykluczyć, że jego realizacja może przesunąć się w czasie, być wolniejsza od zakładanych oraz że 
ewentualne wystąpienie niedających się przewidzieć w Dacie Prospektu wydarzeń może sprawić, iż 
jego realizacja może okazać się niemożliwa lub bezcelowa. W Dacie Prospektu Spółka nie posiada 
alternatywnych celów emisji. W przypadku ewentualnej zmiany celów emisji Emitent przekaże 
stosowną informację do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

 

Wykorzystanie środków z emisji Akcji Oferowanych serii I do czasu realizacji celu emisji 

Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Oferowanych serii I do czasu realizacji celu emisyjnego 
w całości lub w części, czasowo mogą być (i) lokowane w instrumenty finansowe o ograniczonym 
ryzyku (lokaty bankowe, obligacje Skarbu Państwa), (ii) okresowo służyć zmniejszeniu wykorzystanie 
limitu kredytu w rachunku bieżącym, a tym samym kosztów finansowych ponoszonych przez Grupę. 

E.3 Opis warunków oferty. 

 
W ramach Oferty Spółka oferuje wyłącznie Inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia 
zapisu od Oferującego, do 8.500.000 akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Na Datę Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW: 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

25

 7.175.000 Akcji Istniejących serii G,  

 792.711 Akcji Istniejących serii H,  

 do 8.500.000 Akcji Oferowanych serii I, oraz  

 do 8.500.000 Praw do Akcji.   
 

O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, po 
przeprowadzeniu Oferty Akcje Oferowane stanowić będą 37,20% kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniać do 33,53% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  

Uprawnieni inwestorzy  

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są Inwestorzy będący inwestorami kwalifikowanymi w 
rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. e Dyrektywy 2003/71/WE oraz inne osoby, które zgłoszą się do 
Oferującego celem otrzymania zaproszenia do złożenia zapisu.  

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznać się z odpowiednimi 
przepisami kraju swego pochodzenia.  

Udział w Ofercie osób związanych ze Spółką 

Zgodnie z informacją przedłożoną Emitentowi, w Ofercie zamierzają uczestniczyć następujący 
członkowie organów zarządzających i nadzorujących Emitenta: 

Rada Nadzorcza Trans Polonia S.A.: 
1. Pan Iwar Przyklang 
2. Pan Dominik Tomczyk 

  
Zarząd Trans Polonia S.A.: 

1. Dariusz Cegielski 
2. Adriana Bosiacka 

  
Zarząd OTP S.A.: 

1. Mirosław Zubek 
2. Rafał Buczek 

Żadna z ww. osób nie poinformowała, by zamierzała objąć ponad 5% przedmiotu Oferty.  

Przewidywany harmonogram Oferty  

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu 
warszawskiego.  

13 czerwca rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu 

22 czerwca zakończenie procesu budowania księgi popytu, 

ustalenie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz 
Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych 

22 czerwca opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych 
oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych 

23 – 27 czerwca przyjmowanie zapisów Inwestorów 

28 czerwca przydział Akcji Oferowanych Inwestorom 

Około 2 tygodni od 
przydziału Akcji 
Oferowanych 

zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji na 
GPW 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, 
są niezależne od Spółki. Spółka, w uzgodnieniu Oferującym, zastrzega sobie prawo do zmiany 
powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 
Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym 
w art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został 
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opublikowany niniejszy Prospekt. W przypadku, gdy w ocenie Spółki zmiana harmonogramu Oferty 
mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie 
udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu (po jego uprzednim 
zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Zmiana terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej 
informacji o tym fakcie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia 
przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.  

Zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej 
informacji o tym nastąpi najpóźniej do godz. 15:00 w aktualnym dniu zakończenia przyjmowania 
zapisów na Akcje Oferowane.  

Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej 
wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia 
budowania księgi popytu wśród Inwestorów, który zostanie podany do publicznej wiadomości 
najpóźniej do godz. 15:00 w dniu upływu takiego skróconego terminu. 

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako odwołanie Oferty lub odstąpienie od 
przeprowadzenia Oferty. Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjęta po 
przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów 
Inwestorów, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym może ponownie przeprowadzić proces budowania 

księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka określi, czy wcześniej złożone deklaracje i 
zaproszenia do objęcia Akcji Oferowanych tracą czy też zachowują ważność. Zmiany terminów 
przeprowadzenia Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. 

Cena 

Spółka, w uzgodnieniu z Oferującym, na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród 
Inwestorów może ustalić orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej 
wiadomości oraz który może ulec zmianie. 

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Spółkę w uzgodnieniu z Oferującym 
po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów. Decyzję o ustaleniu Ceny 
Ostatecznej Akcji Oferowanych podejmie Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu 
przewidzianego w Uchwale Emisyjnej („Cena Ostateczna Akcji Oferowanych”). 

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji 
Oferowanych, Spółka, w uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ustaleniu ostatecznej liczby 
Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty („Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych”). 

Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie zostanie ustalona przez Zarząd na 
podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej.  

Informacja na temat Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji 
Oferowanych zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w 
art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 

Zasady składania zapisów  

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Spółka, w uzgodnieniu Oferującym, dokona 
uznaniowego wyboru Inwestorów, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na 
Akcje Oferowane i którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie 
wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu oraz dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek 
wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów zostaną przesłane przez Oferującego.  

Zapisy składane przez Inwestorów, którzy zostali zaproszeni do składania zapisów na Akcje 
Oferowane, będą przyjmowane przez Oferującego na zasadach określonych w zaproszeniu do 
składania zapisów. Zapisy Inwestorów na Akcje Oferowane będą przyjmowane na piśmie, na 
formularzu zapisu udostępnionym przez Oferującego. Formularz zapisu zawierać będzie także 
obowiązkową dyspozycję deponowania akcji na rachunku inwestycyjnym Inwestora. W celu 
uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na temat: 
(i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, 
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pełnomocników lub inne osoby działające w imieniu Inwestorów oraz (ii) sposobu składania zapisów, 
Inwestorzy powinni skontaktować się z Oferującym.  

Każdy z Inwestorów może złożyć zapis lub zapisy łącznie na taką liczbę Akcji Oferowanych, która 
będzie wskazana w skierowanym do danego Inwestora zaproszeniu do złożenia zapisu i w tym 

kontekście liczba Akcji Oferowanych wskazana w skierowanym do danego Inwestora zaproszeniu 
do złożenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapisy Inwestor 
(przy czym liczba ta może być inna dla każdego Inwestora). Zapisy opiewające łącznie na większą 
liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapis 
dany Inwestor. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na 
rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane 
jak w formularzu zapisu. W przypadku złożenia przez Inwestora zapisu na mniejszą liczbę Akcji 
Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, Inwestorowi takiemu może zostać 
przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego przez niego zapisu, mniejsza liczba 
Akcji Oferowanych niż wynikająca ze złożonego przez niego zapisu lub może nie zostać przydzielona 
żadna Akcja Oferowana.  

Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek 
zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą Inwestorów składających takie zapisy 
do dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych.  

W przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu Inwestor, który złożył 
zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych 
złożonego zapisu na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składając w dowolnym punkcie 
obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane, odpowiednie 
oświadczenie w tym zakresie na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia 
aneksu do publicznej wiadomości, o ile Spółka nie wyznaczy terminu dłuższego.  

Z uwagi na planowane rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane dopiero po publikacji 
Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych i Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, oraz przy założeniu, 
że warunki Oferty nie ulegną w tym zakresie zmianie, Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje 
Oferowane po przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o Cenie Ostatecznej Akcji 
Oferowanych oraz o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych, nie będzie przysługiwać uprawnienie 
do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o 
Ofercie Publicznej.   

Inwestor jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złożenia zapisu do dnia dokonania 
przydziału Akcji Oferowanych, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od dnia 
rozpoczęcia Oferty (tj. od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane). Inwestor 
przestaje być związany zapisem w przypadku odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia Oferty.  

Zasady płatności za Akcje Oferowane  

Inwestorzy powinni opłacić w całości składany zapis najpóźniej do godziny wskazanej w zaproszeniu 
do składania zapisu w dniu zakończenia okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów w złotych w 
wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor złożył zapis lub 
zapisy, oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w 
zaproszeniu do składania zapisów. W przypadku dokonania przez Inwestora niepełnej wpłaty zapis 
może zostać uznany za ważny w odniesieniu do liczby Akcji Oferowanych nie wyższej niż wynikająca 
z dokonanej wpłaty na Akcje Oferowane. Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje Oferowane powinny być 
dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. Jako 
datę wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą pieniężną. Środki wpłacane za Akcje 
Oferowane nie są oprocentowane. 

Przydział Akcji Oferowanych  

Decyzja o alokacji i przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom będzie miała charakter uznaniowy i 
zostanie podjęta przez Spółkę, w uzgodnieniu Oferującym, po zakończeniu procesu budowania 
księgi popytu.  
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Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom w liczbie, o której poszczególni Inwestorzy 
zostaną poinformowani w zaproszeniu do złożenia zapisu, nastąpi na podstawie złożonych przez 
nich zapisów, pod warunkiem pełnego opłacenia złożonego zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w 
Prospekcie i zgodnie z informacjami wskazanymi w zaproszeniu do złożenia zapisu.  

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zostaną wysłane zaproszenia przez Oferującego 
do złożenia zapisu na Akcje Oferowane do Inwestorów. Inwestorom, do których wysłane zostaną 
zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą 
Akcji Oferowanych, pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia zapisu.  

E.4 Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty. 

Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radowie Prawni (Doradca Prawny) jest 

podmiotem zaangażowanym w sporządzenie Prospektu.  

Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia emisji. Doradca Prawny nie 
posiada akcji Emitenta.  

W imieniu Doradcy Prawnego działa Marcin Marczuk – radca prawny. Nie istnieje konflikt interesów 
osoby zaangażowanej ze strony Doradcy Prawnego w proces przeprowadzenia Oferty, jak również 

nie posiada on akcji Emitenta. 
 
Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio (Doradca Prawny) jest podmiotem 

zaangażowanym w sporządzenie Prospektu oraz świadczenie bieżącego doradztwa prawnego 
związanego z emisją akcji oraz z działalnością Emitenta.  

Wynagrodzenie Doradcy Prawnego nie jest uzależnione od powodzenia emisji. Doradca Prawny nie 
posiada akcji Emitenta.  

W imieniu Doradcy Prawnego działa Bartłomiej Stępień - adwokat. Nie istnieje konflikt interesów 
osoby zaangażowanej ze strony Doradcy Prawnego w proces przeprowadzenia Oferty, jak również 

nie posiada on akcji Emitenta. 
 
Trigon Dom Maklerski S.A. (Oferujący) 

Wynagrodzenie Trigon Dom Maklerski S.A., który pełni funkcję Oferującego, jest w głównej mierze 
wynagrodzeniem prowizyjnym naliczanym od wartości oferty. Dlatego też Oferujący jest 
zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny Akcji oraz sprzedażą maksymalnej liczby 
Oferowanych Akcji. 

Nie istnieje konflikt interesów osób zaangażowanych ze strony Oferującego w proces 
przeprowadzenia Oferty, jak również nie posiadają oni akcji Emitenta. 

E.5 Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży. 

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu "lock-up": strony, których to dotyczy; oraz wskazanie 
okresu objętego zakazem sprzedaży. 

Na podstawie niniejszego Prospektu nie są oferowane akcje Emitenta będące w posiadaniu 
obecnych akcjonariuszy. 
 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu żadne akcje Emitenta nie zostały objęte zakazem sprzedaży akcji 
typu „lock – up”. 

E.6 Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą. 

W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy 
podać wielkość i wartość procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni 
subskrypcji na nową ofertę. 

 
Według najlepszej wiedzy Spółki, na Datę Prospektu akcjonariat Emitenta przedstawia się 
następująco: 
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Akcjonariusz 
Liczba 
akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Euro Investor sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
Ze spółką Euro Investor sp. z 
o.o. powiązany jest Dariusz 
Stanisław Cegielski (Prezes 
Zarządu Emitenta), który 
posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym spółki 
Euro Investor sp. z o.o. oraz 
pełni w niej funkcję Prezesa 
Zarządu. 

8 083 114 56,34% 10 583 114 62,82% 

Syntaxis Luxemburg II 
Capital S.À.R.L., spółka 
prawa luksemburskiego z 
siedzibą w Luksemburgu 

2 281 378 15,90% 2 281 378 13,54% 

Iwar Przyklang 945 256 6,59% 945 256 5,61% 
Pozostali akcjonariusze 3 037 963 21,17% 3 037 963 18,03% 

OGÓŁEM 14 347 711 100% 16 847 711 100% 
 

W ramach Oferty Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 8 500 000 Akcji Oferowanych serii I. 
Poniżej została przedstawiona wielkość i wartość procentowa rozwodnienia w sytuacji, w której 
objęte zostaną wszystkie Akcji Oferowane serii I. 

Znaczni akcjonariusze 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Euro Investor sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
Ze spółką Euro Investor sp. z 
o.o. powiązany jest Dariusz 
Stanisław Cegielski (Prezes 
Zarządu Emitenta), który 
posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym spółki 
Euro Investor sp. z o.o. oraz 
pełni w niej funkcję Prezesa 
Zarządu. 

8 083 114 35,38% 10 583 114 41,75% 

Syntaxis Luxemburg II 
Capital S.À.R.L., spółka 
prawa luksemburskiego z 
siedzibą w Luksemburgu 

2 281 378 9,99% 2 281 378 9,00% 

Iwar Przyklang 945 256 4,14% 945 256 3,73% 
Pozostali akcjonariusze 3 037 963 13,30% 3 037 963 11,99% 
Akcje oferowane Serii I 8 500 000 37,20% 8 500 000 33,53% 

OGÓŁEM 22 847 711 100% 25 347 711 100% 

 

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Oferty, udział akcji posiadanych przez dotychczasowych 
akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji będzie kształtował się na poziomie 62,80%, a udział akcji 
posiadanych przez nowych akcjonariuszy wyniesie 37,20%. Po przeprowadzeniu Oferty udział 

dotychczasowych akcjonariuszy w głosach na Walnym Zgromadzeniu wyniesie 66,47%, a udział 
nowych akcjonariuszy w głosach na Walnym Zgromadzeniu wyniesie 33,53%. 
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E.7 Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez emitenta lub oferującego. 

Złożenie zapisu na Akcje Oferowane nie jest związane z dodatkowymi opłatami. Inwestor powinien 
jednak zwrócić uwagę na inne koszty pośrednio związane z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, 
w tym w szczególności koszty założenia i prowadzenia rachunku inwestycyjnego lub rachunku 
zbiorczego, o ile inwestor nie posiadał takiego rachunku wcześniej oraz inne możliwe koszty 
bankowe związane z dokonywaniem wpłaty na Akcje Oferowane, ewentualne koszty wymiany walut 
obcych na polskie złote itp. Zwraca się także uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie 
są oprocentowane i w przypadku zwrotu części lub całej wpłaconej kwoty. 
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ROZDZIAŁ II – CZYNNIKI RYZYKA 

Czynniki ryzyka mogą negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, a w szczególności na jej sytuację gospodarczą, 
finansową i majątkową oraz perspektywy rozwoju, co z kolei może mieć negatywny wpływ na cenę akcji Emitenta. 
Kurs akcji może zniżkować w efekcie wystąpienia ryzyk poniżej opisanych oraz w wyniku wystąpienia innych 
czynników. Inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Wedle aktualnej 
wiedzy poniżej opisane ryzyka mogą istotnie wpłynąć na sytuację gospodarczą, finansową i majątkową oraz 
perspektywy rozwoju Spółki. Należy mieć świadomość, że ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na 
jakie narażona jest Grupa. Spółka przedstawiła tylko te czynniki ryzyka, które uznała za istotne. Mogą istnieć 
jeszcze inne czynniki ryzyka, które w opinii Spółki nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikowała, a 
które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, 
Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności. 

1. Czynniki ryzyka specyficzne dla sektora, w którym działa Grupa 

1.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Sytuacja finansowa Grupy jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski oraz państw, do których 
eksportowane są jego usługi przewozowe. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez 
Emitenta, mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, popyt 
konsumpcyjny i inwestycyjny, poziom bezrobocia, charakterystyka demograficzna populacji, nastroje 
konsumenckie społeczeństwa, poziom dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych w Polsce i w 
państwach, do których eksportowane są jego usługi przewozowe. 

Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założonych 
przez Emitenta celów. 

Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian sytuacji makroekonomicznej Polski lub innych państw, do których 
eksportowane są jego usługi przewozowe, m.in. na skutek zmian jednego lub kilku z powyższych czynników. Może 
to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju 
Emitenta.  

1.2. Ryzyko związane z otoczeniem prawnym 

Grupa prowadzi działalność głównie w Polsce i jest w związku z tym narażona na ryzyko zmian w otoczeniu 
prawnym i regulacyjnym w tym kraju. Otoczenie prawne oraz regulacyjne podlegało oraz nadal podlega częstym 
zmianom, a przepisy prawa nie są stosowane w sposób jednolity przez sądy oraz organy administracji publicznej. 
Niektóre przepisy prawne budzą wątpliwości interpretacyjne. Grupa podlega także szeregowi regulacji Unii 
Europejskiej oraz przepisom prawa Państw na terenie których Emitent i spółki zależnie prowadzą działalności. 
Emitent jako przewoźnik podlega przepisom drogowym obowiązujących w krajach przez które dokonywany jest 
przewóz towarów, a także podlega obowiązującym na terenie innych państw regulacjom w zakresie przewozu 
towarów niebezpiecznych. 

Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegały 
częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo 
handlowe, czy przepisy w zakresie sprawozdawczości finansowej. 

Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian przepisów lub ich interpretacji w przyszłości. Może to negatywnie wpłynąć na 
działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

1.3. Ryzyko związane ze zmianami w systemie podatkowym 

Jednym z czynników, mającym wpływ na działalność Emitenta i spółek z Grupy, są zmiany systemu podatkowego 
oraz zmiany przepisów podatkowych. Ponadto wiele z obecnie obowiązujących przepisów podatkowych nie zostało 
sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni, co może powodować 
sytuacje odmiennej ich interpretacji przez Emitenta i spółki z Grupy oraz przez organy skarbowe. W związku z 
rozbieżnymi interpretacjami przepisów podatkowych w przypadku podmiotu z obszaru Polski, zachodzi większe 
ryzyko niż w przypadku podmiotów działających w bardziej stabilnych systemach podatkowych. Działalność 
Emitenta i spółek z Grupy oraz jej ujęcie podatkowe w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać uznane 
przez organy podatkowe za niezgodne z przepisami podatkowymi.  
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Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych oraz przyjęcia przez organy podatkowe interpretacji przepisów 
podatkowych odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez poszczególne spółki z 
Grupy. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy 
rozwoju Emitenta. 

1.4. Ryzyka podatkowe wynikające ze stosowania przepisów podatkowych 

Grupa prowadzi działalność głównie w Polsce. Krajowe regulacje podatkowe mogą generować błędy we właściwej 
kwalifikacji dochodów oraz kosztów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, stosowania cen 
transferowych oraz rozliczania należnego podatku od wartości dodanej. Istnieje ryzyko, że poszczególne 
interpretacje podatkowe uzyskane przez Emitenta oraz stosowanie przez niego obecnych i przyszłych przepisów 
prawa podatkowego mogą być zakwestionowane lub zmienione.  

W efekcie może to skutkować nałożeniem na Emitenta lub spółki z jego grupy kapitałowej kar i innych sankcji lub 
potrzebą rewizji przyjętych praktyk. 

Wobec powyższego, wskazuje się na istnienie ryzyk wynikających ze stosowania przepisów prawa podatkowego, 
co może negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju 
Grupy. 

2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Grupy 

2.1 Ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta 

Celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy, realizowany poprzez wzrost wyników 
finansowych Grupy, czego podstawowym elementem będzie wzrost sprzedaży w kraju i za granicą. Wzrost wartości 
Spółki dla akcjonariuszy będzie odbywał się przede wszystkim w oparciu o wzrost organiczny. Istnieje ryzyko 
wystąpienia czynników niezależnych od Emitenta, które przeszkodzą w realizacji strategii, a w szczególności: 
spadek zainteresowania usługami świadczonymi przez Grupę, trudności w zdobywaniu zleceń na rynku krajowym 
i zagranicznym, intensyfikacja konkurencji na rynkach, na których operuje Grupa lub zamierza operować, brak lub 
niewystarczająca liczba odpowiednio wykwalifikowanych pracowników lub współpracowników odpowiedzialnych za 
realizację strategii. Istnieje również ryzyko wystąpienia czynników zależnych od Emitenta - błędy zarządcze we 
wdrażaniu strategii (np. w zakresie spedycji, logistyki, polityki cenowej, jakości realizacji dostaw, w tym zachowania 
rygorów bezpieczeństwa, kierunków ekspansji geograficznej).    

Istnieje ryzyko niepowodzenia strategii Emitenta. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 
sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

2.2 Ryzyko związane z konkurencją 

Grupa działa na rynku wyspecjalizowanych przewozów płynnych produktów w cysternach, które są dosyć 
skoncentrowane. Emitent identyfikuje na nim kilku znaczących konkurentów krajowych i zagranicznych. W 
przypadku nasilenia konkurencji rynkowej Emitent, mimo że należy do wiodących w Polsce, może zostać zmuszony 
do poniesienia dodatkowych nakładów w celu utrzymania swojej pozycji rynkowej. Duża konkurencja na rynku 
może doprowadzić do obniżenia możliwych do osiągnięcia marż.  

Istnieje ryzyko związane z intensyfikacją działań konkurencji. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję 
rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

2.3 Ryzyko związane ze zmniejszeniem wydatków na budownictwo drogowe 

Spółka z Grupy Emitenta świadczy usługi transportowe w zakresie przewozu mas bitumicznych na potrzeby 
budownictwa drogowego. Spadek tempa wydatków na budownictwo drogowe będzie przekładał się na 
zmniejszenie liczby przewozów mas bitumicznych i generowanie wyników finansowych w tym segmencie 
działalności. 

Istnieje ryzyko związane ze zmniejszeniem wydatków na budownictwo drogowe w najbliższych latach. Może to 
negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 
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2.4 Ryzyko kursu walutowego 

Grupa świadczy usługi przewozowe na terenie Polski i za granicą. Za 9 miesięcy 2016 r. sprzedaż zagraniczna 
stanowiła ok. 25% sprzedaży ogółem. Walutą funkcjonalną dla sprzedaży zagranicznej jest euro. Jednocześnie 
część kosztów Grupa pośrednio ponosiła w euro, gdyż składały się na to koszty obsługi przewozów (m. in. koszty 
obcych usług transportowych, paliwa oraz przymusowe opłaty za korzystanie z dróg za granicą) oraz bezpośrednio 
ponosiła w postaci rat leasingowych za flotę transportową. Ponadto spółka zależna od Emitenta posiada 
długoterminową pożyczkę, której spłata dokonywana jest w walucie euro.   

Istnieje ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami kursu walutowego w przypadku jednostek monetarnych, w 
których Grupa prowadzi lub zamierza prowadzić rozliczenia ze swoimi kontrahentami. Może to negatywnie wpłynąć 
na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

2.5 Ryzyko związane ze wzrostem cen paliw 

Grupa świadczy usługi przewozowe w oparciu o flotę własną i podwykonawców. W związku z tym istotnym 
czynnikiem kosztotwórczym są ceny paliw. Wzrost cen paliw ma znaczący wpływ na rentowność własnych 
jednostek transportowych oraz koszty ponoszone przez podwykonawców, którzy mogą domagać się wzrostu 
stawek frachtowych. 

Grupa minimalizuje możliwość trwałego i istotnego pogorszenia rentowności poprzez zawieranie w umowach ze 
zleceniodawcami klauzul, dotyczących wzrostu stawek frachtowych w sytuacji wzrostu cen paliw lub 
bezpośredniego pokrywania przez zleceniodawcę poniesionego kosztu paliwa. Ponadto, specjalistyczny charakter 
prowadzonej działalności, powoduje, że zleceniodawcy za cenę zapewnienia bezpieczeństwa i terminowości 
dostaw ładunków są gotowi płacić wyższe stawki frachtowe niż w przypadku przewozów niewyspecjalizowanych, 
gdzie panuje o wiele większa konkurencja. Priorytetem dla zleceniodawców w zakresie realizowanych przez Grupę 
przewozów jest ich jakość (bezpieczeństwo i terminowość), nie zaś  cena. 

Istnieje ryzyko związane ze wzrostem cen paliw. Może to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, 
sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

2.6 Ryzyko związane z ograniczoną podażą kierowców 

Na europejskim rynku przewozów transportowych od dłuższego czasu widoczna jest ograniczona podaż 
wykwalifikowanych kierowców, stwarza to znaczne ryzyko dla funkcjonowania firm transportowych. Szczególnie 
widoczne jest to w obszarze przewozów materiałów niebezpiecznych, w jakich specjalizuje się Grupa, gdzie 
wymagane są dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Ponadto transport międzynarodowy, powszechny dla 
transportu płynnych chemikaliów i ładunków spożywczych, wymaga od kierowców przebywania nawet przez kilka 
tygodni poza miejscem zamieszkania, co dodatkowo powoduje zwiększone trudności w pozyskiwaniu kadry. 
Kolejnym powodem ograniczonej dostępności wykwalifikowanych kierowców jest podejmowanie przez nich 
zatrudnienia w firmach transportowych w Europie Zachodniej, które oferują im korzystniejsze warunki 
wynagradzania. 

W celu zapobieżenia utraty pracowników i współpracowników Emitent kładzie szczególny nacisk na funkcjonowanie 
systemów motywacyjnych, które będą zachęcały do efektywnej pracy i uzależniały ich wynagrodzenie od efektywnej 
pracy, jakości i uzyskiwanych wyników. Emitent kładzie szczególny nacisk na stworzenie dla kierowców stabilne 
socjalnie i zarobkowo miejsce pracy, oddając do dyspozycji nowoczesne i bezpieczne ciągniki siodłowe. 

2.7 Ryzyko związane z możliwością naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych poufnych 
informacji handlowych, jak również z potencjalnymi sporami sądowymi 

Emitent i spółki z Grupy są w posiadaniu szeregu informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz innych 
poufnych informacji handlowych (m.in. informatyczne bazy danych klientów). W celu ich ochrony Emitent w 
umowach z kluczowymi pracownikami, jak również doradcami i współpracownikami, zastrzega obowiązek 
zachowania w poufności przekazywanych informacji. Istnieje jednak ryzyko, że przedsięwzięte przez Emitenta 
środki zapobiegawcze nie będą stanowić wystarczającego zabezpieczenia przed ujawnieniem tych informacji 
osobom trzecim. Nie można zatem mieć pewności, że konkurenci nie wejdą w posiadanie informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych poufnych informacji handlowych. Nie można także wykluczyć wniesienia 
przez osoby trzecie ewentualnych roszczeń przeciwko Emitentowi związanych z potencjalnym nieuprawnionym 
ujawnieniem informacji dotyczących tajemnic przedsiębiorstwa oraz innych poufnych informacji handlowych. 
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Wobec powyższego, istnieje ryzyko związane z możliwością naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych 
poufnych informacji handlowych, a także ryzyko związanych z tym, potencjalnych sporów sądowych. Może to 
negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy.  

2.8 Ryzyko związane z regulacjami celnymi 

Grupa uczestniczy w wymianie handlowej z dostawcami i odbiorcami, zlokalizowanymi za granicą. Przewozi towary 
na zlecenie swoich klientów. Z tego powodu zmiany regulacji celnych (importowych lub eksportowych), mogą 
pośrednio mieć istotny wpływ na jego działalność (bezpośrednio na działalność kontrahentów Emitenta, zlecających 
przewozy). Nie można wykluczyć, że w celu ochrony swojego rynku Polska lub Komisja Europejska wprowadzi cła 
zaporowe, opłaty o podobnym charakterze jak cła lub inne ograniczenia importu (np. kontyngenty), które znacząco 
pogorszyłyby rentowność prowadzonej działalności. Miałoby to wpływ nie tylko na Emitenta, ale także na jego 
konkurentów. Nie można także wykluczyć, że w celu ochrony lokalnych firm inne państwa wprowadzą cła zaporowe, 
co pogorszyłoby rentowność prowadzonej działalności.  

Istnieje ryzyko związane z regulacjami celnymi (importowymi lub eksportowymi). Może to negatywnie wpłynąć na 
działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

2.9 Ryzyko związane z możliwością wypadku drogowego i zniszczenia przewożonego ładunku 

W ramach swojej działalności Grupa zajmuje się przewozem ładunków niebezpiecznych (ADR), które w razie 
wypadku, mogą nie tylko bezpowrotnie utracić swą wartość, ale także zanieczyścić środowisko lub spowodować 
szkody w cudzym majątku. Ewentualne skutki finansowe takiego wypadku są trudne do oceny, gdyż zależą od 
skali, miejsca wystąpienia oraz rodzaju ładunku.  

Wagę wystąpienia tego ryzyka Grupa ogranicza poprzez wprowadzenie systemu jakości ISO 9001:2008, SQAS, 
HACCP, GMP+B4. Corocznie prowadzony jest audyt przez wyspecjalizowaną w tym zakresie jednostkę, która 
współpracuje z zakładami petrochemicznymi. Oprócz tego, spółki z Grupy świadczące usługi transportowe 
dysponują obowiązkową polisą OC dla firm transportowych. Spółka na podstawie procedury ISO dokonuje wyboru 
przewoźników spełniających wysokie wymagania formalne w zakresie posiadania: ubezpieczenia OC przewoźnika, 
licencji w ruchu krajowym oraz międzynarodowym, wpisu do rejestru przedsiębiorców, zaświadczenie NIP i 
REGON. Ponadto, każda jednostka transportowa musi posiadać ważne badanie techniczne, czerwony pasek 
(pozwolenie na przewożenie ładunków niebezpiecznych), polisę OC. Są to dodatkowe elementy procedur, które 
nie są obowiązkowe w takim zakresie, w jakim realizowane są w Grupie. Emitent prowadzi również statystyki 
przebiegu realizacji pojedynczych frachtów i w przypadku wystąpienia odstępstw od założeń przyjętych w 
zleceniach, podejmowane są działania korygujące. Każde odstępstwo musi być szczegółowo opisane oraz musi 
być zawarty opis działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia odstępstw w przyszłości. 

Istnieje ryzyko związane z możliwością wypadku drogowego i zniszczenia przewożonego ładunku. Może to 
negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

2.10  Ryzyko związane z utratą zezwoleń na świadczenie działalności przewozowej  

Grupa koncentruje się na świadczeniu wyspecjalizowanych usług przewozowych w zakresie płynnych chemikaliów 
i mas bitumicznych oraz paliw. Działalność transportowa jest regulowana przez przepisy prawa, które nakazują 
przedsiębiorcom z tej branży wypełnianie wielu istotnych kryteriów ze względu na bezpieczeństwo przewozów. 
Grupa z powodu profilu działalności podlega 2 podstawowym aktom prawnym: 

- ustawie o transporcie drogowym, i 
- ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych. 

Prowadzona przez Grupę działalność wymaga posiadania licencji transportowych, Emitent i spółki z Grupy 
świadczące usługi transportowe posiadają licencje transportowe na wykonywanie zarobkowego przewozu 
drogowego rzeczy na terytoriom Polski oraz na terytorium Unii Europejskiej. Grupa przestrzega wynikających z 
obowiązujących przepisów wymogów niezbędnych do utrzymywania posiadanych licencji przewozowych.  

Istnieje ryzyko cofnięcia licencji przewozowych w razie niedopełnienia obowiązków ciążących na spółce, w 
szczególności w razie niedopełnienia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu 
drogowego lub rażącego naruszenia warunków określonych w licencji, co mogłoby spowodować uniemożliwienie 
wykonywania przez daną spółkę jego podstawowej działalności. 
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2.11  Ryzyko niewydolności lub awarii systemu informatycznego 

Efektywność działalności Grupy jest w dużym stopniu uzależniona od szybkości przepływu i przetwarzania danych. 
Z tego względu niezwykle istotne jest stałe doskonalenie i bezawaryjna praca narzędzi informatycznych 
wspomagających komunikację i zarządzanie. Emitent systematycznie rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę 
informatyczną wspomagającą proces zarządzania biznesem. Pomimo nowoczesności oraz dotychczasowej 
sprawności działania, nie można wykluczyć ryzyka, że w przyszłości infrastruktura informatyczna będzie działać w 
sposób mniej efektywny z powodu zwiększania skali działania lub innych czynników, w tym niezależnych od 
Emitenta. Jakiekolwiek obniżenie efektywności infrastruktury informatycznej może mieć negatywny wpływ na 
sprawność zarządzania biznesem, realizację strategii rozwoju oraz wyniki finansowe Grupy.  

Istnieje ryzyko związane z wpływem niezawodności systemu informatycznego na działalność Grupy. Może to 
negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Grupy. 

2.12  Ryzyko poziomu stóp procentowych i finansowania ze źródeł obcych 

Grupa w ramach prowadzonej działalności korzysta z różnych form finansowania, w tym również finansowania 
kapitałem obcym: umów leasingu, pożyczek czy kredytów bankowych, których istotna część jest oparta o zmienne 
stopy procentowe. W związku z korzystaniem z tych form finansowania, Grupa narażona jest na ryzyko wynikające 
ze wzrostu poziomu rynkowych stóp procentowych, a w konsekwencji ze wzrostu kosztu obsługi zadłużenia. Wzrost 
kosztu obsługi zadłużenia, wymiernie wpływa na obniżenie wyniku finansowego Grupy.  

Istnieje również ryzyko nieuzyskania finansowania, bieżącej działalności lub inwestycji, z przyczyn leżących po 
stronie Grupy lub z przyczyn zewnętrznych, co w konsekwencji może mieć wpływ na utratę płynności, czyli brak 
możliwości bieżącego regulowania zobowiązań spółek należących do Grupy. 

2.13  Ryzyko dochodzenia roszczeń w wyniku wypadków komunikacyjnych oraz bycia stroną sporu 
sądowego 

W związku z prowadzoną przez Emitenta oraz jego spółki zależne działalnością przewozową, zwłaszcza w zakresie 
przewozu materiałów niebezpiecznych, Grupa narażona jest na roszczenia odszkodowawcze będące 
konsekwencją wypadków drogowych. Emitent lub jego spółki zależne mogą zostać uznane za odpowiedzialne za 
zdarzenia takie jak wypadki, urazy, lub zgodny zarówno swoich pracowników lub współpracowników, jak i innych 
użytkowników dróg. Zajście takich okoliczności wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowań sądowych 
i może wiązać się z koniecznością zaspokojenia ewentualnych roszczeń. Sytuacje te mogą mieć niekorzystny 
wpływ zarówno na wyniki Grupy jak i na dobre imię Emitenta.  

2.14  Ryzyko zaistnienia sporów pracowniczych 

W spółce OTP S.A. na Datę Prospektu działają trzy związki zawodowe. Związki zawodowe mają uprawnienia do 
koordynowania, reprezentowania, ochrony praw pracowników oraz konsultowania działań spółki. Grupa dokłada 
wszelkich starań aby kontynuować dobre relacje ze związkami zawodowymi. Na Datę Prospektu nie toczą się, 
żadne spory pracownicze, nie można jednak wykluczyć, że spółka OTP S.A. nie stanie się stroną sporów 
zbiorowych, które mogą mieć istotny wpływ na jej działalność oraz na sytuację finansową. 

2.15  Ryzyko związane z korzystaniem z dóbr niematerialnych będących własnością osób trzecich 

Grupa korzysta w ramach wykonywanej działalności z szeregu dóbr niematerialnych będących własnością osób 
trzecich, takich jak utwory (programy komputerowe i dokumentacja z nimi związana), wynalazków, wzorów 
przemysłowych oraz know-how. W związku z korzystaniem z wyżej wymienionych dóbr niematerialnych powstaje 
ryzyko, że programy komputerowe, rozwiązania techniczne lub komponenty dostarczane przez zewnętrznych 
dostawców będą naruszały prawa własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich. Zgodnie z informacjami 
posiadanymi przez Emitenta, na Datę Prospektu nie są prowadzone żadne postępowania, którego przedmiotem 
byłyby prawa do dóbr niematerialnych wykorzystywanych przez Grupę. Nie można jednak wykluczyć zaistnienia 
takich sporów w przyszłości. 

2.16  Ryzyko związane z koncentracją przychodów z PKN Orlen 

Spółki z Grupy są stroną kontraktów transportowych zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej PKN Orlen. 
Kontrakty zawarte ze spółkami z grupy kapitałowej PKN Orlen, stanowią ponad połowę przychodu Grupy. Ścisła 
współpraca z PKN Orlen pozwala Grupie na osiągnięcie znacznej części przychodów. Koncentracja przychodów 
od jednej grupy kapitałowej wiąże się z ryzykiem utraty znacznych przychodów w przypadku zerwania lub 
nieprzedłużenia kontraktów zawartych ze spółkami z Grupy PKN Orlen. 
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2.17  Ryzyko niedotrzymania wymagań KPI 

Umowy dostaw produktów paliwowych oraz chemicznych których stroną są poszczególne spółki Grupy zawierają 
postanowienia przewidujące odpowiedzialność za niedochowanie ustalonych w umowie wskaźników jakościowych 
oraz ilościowych. Konsekwencją świadczenia usług transportowych bez zachowania uzgodnionych standardów i 
wymagań (KPI - Key Performance Indicators) może być zarówno obowiązek zapłaty kar umownych jak również 
wypowiedzenie umów transportowych. Może mieć to istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki finansowe 
oraz rozwój Grupy. 

2.18  Ryzyko związane z niedochowaniem wskaźników zawartych w umowach kredytowych i pożyczek 
tzw. kowenantów 

Grupa jest stroną umów kredytowych z ING Bankiem Śląskim S.A. oraz umów pożyczek zawartych z funduszem 
private equity związanych z finansowaniem transakcji nabycia OTP S.A. Wyżej wymienione umowy zawierają 
szereg wskaźników finansowych tzw. kowenantów, których naruszenie może spowodować ich wypowiedzenie i 
wymagalność natychmiastowej spłaty. W umowach wskazane są przypadku naruszenia umowy, takie jak: brak 
płynności Grupy, nie osiąganie przez Grupę oczekiwanych wyników finansowych, brak regularnych spłat ratalnych, 
utrata licencji przez którykolwiek podmiot z Grupy, wystąpienie zdarzeń lub okoliczności, które będą miały istotny 
niekorzystny wpływ na działalność Grupy. W umowach zastrzeżone jest, że w przypadku wystąpienia naruszenia 
oraz w dowolnej chwili po wystąpieniu naruszenia finansujący może m.in. żądać ustanowienia dodatkowych 
zabezpieczeń na rzecz finansujących, wypowiedzieć umowę a także dochodzić wymagalnych wierzytelności. Może 
mieć to istotny niekorzystny wpływ na działalności, wyniki finansowe oraz rozwój Grupy. 

2.19  Ryzyko co do dywidendy w świetle umowy kredytowej i umów pożyczek  

Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego 
zysku i możliwości Spółki. Zarząd zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy kieruje się 
koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. 

Ograniczenie wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy spowodowane jest postanowieniami umowy kredytowej 
zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląski S.A. oraz umów pożyczek typu mezzanine, które przewidują, że Emitent 
może wypłacać dywidendę bez konieczności uzyskania zgody stron umowy kredytowej oraz umów pożyczek, jeżeli 
spełnione są określone w umowach wskaźniki finansowe, tj.: 

a) stosunek zadłużenia do EBITDA jest nie wyższy niż 2,5%; 
b) w okresie kolejnych 12 miesięcy kończących się w datach 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 

31 grudnia w roku obrotowym, bezpośrednio poprzedzającym oraz następującym po wypłacie, 
płatności lub spłaty spełnione zostały oraz zostaną wskaźniki finansowe dot., EBITDA w 
wysokościach wskazanych w umowach kredytu oraz pożyczek (między od 1,5% do 3,5%); 

c) w dacie planowanej wypłaty, płatności lub spłaty nie wystąpiło lub nie trwa naruszenie, lub w wyniku 
wypłaty nie wystąpi takie naruszenie. 

Zgodnie z ww. umowami wypłacana dywidenda nie może przekroczyć 100% zysku netto (obliczonego zgodnie z 
zasadami rachunkowości) osiągniętego za poprzedni rok obrotowy, a począwszy od 1 stycznia 2021 r. wypłacana 
dywidenda nie przekroczy 70% zysku netto (obliczonego zgodnie z zasadami rachunkowości) osiągniętego za 
poprzedni rok obrotowy, a także wypłacana dywidenda nie może przekroczyć 90% wolnych przepływów 
pieniężnych za ostatni rok obrotowy pomniejszonych o obsługę zadłużenia i powiększonych o kwoty wypłaconych 
dywidend i zaliczek na poczet dywidend.  

Ponadto, wypłata dywidendy w przypadku niespełniania przez Emitenta warunków wskazanych powyżej może 
nastąpić za zgodą stron umowy pożyczek oraz umowy kredytu. 

Wskazuje się, że istnieje ryzyko, że postanowienia co do wypłaty dywidendy mogą być w przyszłości dyktowane 
przyczynami leżącymi po stronie skutków wynikających z umowy kredytu oraz umów pożyczek typu mezzanine. 

2.20  Ryzyko związane z klauzulą zmiany kontroli (change of control) 

Grupa jest stroną umów, w których zastrzeżona została klauzula zmiany kontroli. Klauzule te regulują kwestie 
wzajemnych praw i obowiązków na wypadek ewentualnego dokonania zmiany struktury właścicielskiej Grupy 
poprzez zmianę podmiotu dominującego wobec Emitenta. Dokonanie zmiany kontroli bez zgody kontrahenta daje 
uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia lub z daleko idącym jego skróceniem, 
albo też skutkuje odpowiedzialnością finansową strony. Zachowanie kontroli nad Emitentem zależy od woli 
podmiotu dominującego w stosunku do Emitenta i nie jest zależne od czynności podejmowanych przez spółki 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

37

Grupy. Doprowadzenie do zmiany kontroli wbrew postanowieniom umów może mieć istotny niekorzystny wpływ na 
działalność, wyniki finansowe oraz rozwój Grupy. 

Klauzulę zmiany kontroli zawarto między innymi w umowie o świadczenie usług transportu drogowego pomiędzy 
OTP S.A. a PKN ORLEN S.A., stanowiącej najważniejszy kontrakt OTP S.A. na przewóz paliw. Ponadto klauzula 
zmiany kontroli znajduje się w umowach związanych z nabyciem akcji OTP S.A., w tym w umowie kredytowej 
zawartej pomiędzy spółkami Grupy a bankiem ING Bank Śląski S.A., umowie pożyczki mezzanine zawartej z 
funduszem private equity Syntaxis. Ponadto w umowie sprzedaży akcji OTP S.A. Trans Polonia zobowiązała się 
do zachowania bezpośrednio lub pośrednio własności wszystkich akcji w spółce OTP przez 5 lat licząc od dnia 
przeniesienia akcji. 

2.21  Ryzyko związane z uchwaleniem ustaw o płacy minimalnej w krajach UE 

Wprowadzane w ostatnim czasie w niektórych Państwach Członkowskich UE ustawy o płacy minimalnej (np. 
MiLoG, Loi Macron), mogą obejmować zakresem obowiązywania również kierowców Grupy poruszających się po 

terytorium niektórych krajów UE. Postanowienia ww. ustaw zasadniczo stoją w rozdźwięku z utrwalonym sposobem 
wykonywania obowiązków przez przewoźników krajowych oraz z formami nawiązywania przez nich współpracy z 
kierowcami. Ze względu na możliwość nakładania grzywien związanych z nieprzestrzeganiem obowiązków 
zgłoszeniowych i dokumentacyjnych oraz rejestrowaniem czasu pracy istnieje ryzyko, że zagraniczne organy 
administracyjne mogą stać się represyjne dla segmentu branży, w której działa Grupa, co może mieć wpływ na jej 
działalność oraz osiągane i przyszłe wyniki finansowe. 

2.22  Ryzyko związane z elektronicznym systemem monitorowania przewozu towarów 

Z uwagi na profil swojej działalności spółki z Grupy  mogą świadczyć usługi przewozu produktów, podlegających 
projektowanej ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Polski ustawodawca przewiduje 
wprowadzenie elektronicznego systemu monitorowania pojazdów przewożących, m.in. paliwa oraz alkohol oraz 
przewiduje nowe obowiązki i sankcje dla nadawców, odbiorców, a także przewoźników. Między innymi konieczna 
będzie rejestracja każdego przewozu w elektronicznym systemie monitorowania przewozu objętych ustawą 
towarów a także ewentualnie aktualizacja i uzupełnianiem danych wprowadzonych do tego systemu.  Przewozy 
objęte ustawą kontrolowane będą przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, a także Inspekcji Transportu 
Drogowego. W przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości przewóz nie będzie mógł być 
kontynuowany aż do przesłania danych ze zgłoszenia i numeru referencyjnego. W przypadku, m.in. nieposiadania 
numeru referencyjnego lub niewskazania zgłoszenia, towar przewożony zostanie zatrzymany przez właściwego 

naczelnika urzędu celno-skarbowego. Za nieprzestrzeganie wynikających z ustawy obowiązków, na przewoźnika 
mogą również być nakładane kary pieniężne. Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie w dniu 1 marca 2017 
r. W zależności od ostatecznego kształtu ustawy, a także późniejszego egzekwowania obowiązków w niej 
opisanych może ona mieć wpływ na działalność oraz przyszłe wyniki finansowe Grupy. 

3. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu, dopuszczeniem oraz Akcjami 

3.1. Ryzyko związane z niewypłacaniem dywidendy 

Możliwość wypłaty dywidendy oraz jej wysokość zależy od wielu czynników w szczególności: dostępnej do podziału 
kwoty zysku i kapitałów rezerwowych, wydatków i planów inwestycyjnych, poziomu rentowności. W związku z 
posiadaną umową kredytu oraz umową pożyczki występują ograniczenia możliwości wypłaty dywidend przez Trans 
Polonia S.A. Wysokość wypłaty dywidendy warunkowana jest utrzymaniem określonych w umowach wskaźników 
finansowych związanych z utrzymaniem na odpowiednich poziomach zadłużenia finansowego w stosunku do 
wyniku finansowego oraz pokrycia obsługi zadłużenia. Podziału zysku dokonuje się na podstawie jednostkowego 
sprawozdania Emitenta.  

Ponadto, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne 
Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd 
nie jest zobowiązany do proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały za dany rok obrotowy. 
Nawet, jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, Zarząd nie 
może zagwarantować, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.  

3.2. Ryzyko związane z wpływem głównego akcjonariusza 

Głównym akcjonariuszem jest Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która posiada 8 083 114 akcje 
Emitenta, stanowiące 56,34% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniające do 62,82% głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu Emitenta. Podmiot ten jest kontrolowany przez Dariusza Cegielskiego, pełniącego funkcję Prezesa 
Zarządu Emitenta. 

Zgodnie ze statutem Emitenta Dariusz Cegielski jest uprawniony osobiście do powoływania większości członków 
Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta dopóki dysponuje on pośrednio lub bezpośrednio akcjami 
reprezentującymi co najmniej 30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pozostali akcjonariusze powinni zatem uwzględnić ryzyko wpływu głównego akcjonariusza na decyzje 
podejmowane przez Walne Zgromadzenie. Może to wpłynąć na możliwość współuczestnictwa pozostałych 
akcjonariuszy co do kierunków decyzji dotyczących działalności Emitenta. 

3.3. Ryzyko niedojścia emisji do skutku 

Emisja Akcji serii I może nie dojść do skutku w przypadku, jeśli: 

 na dzień zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Prospekcie nie zostaną objęte zapisami i 
należycie opłacone Akcje serii I w liczbie wskazanej przez Zarząd na podstawie art. 432 § 4 Kodeksu Spółek 
Handlowych; lub 

 Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji serii I w terminie 12 miesięcy od 
daty zatwierdzenia przez KNF Prospektu; 

 Zarząd Emitenta nie zgłosi do sądu wniosku o zarejestrowanie emisji Akcji serii I w terminie jednego 
miesiąca od dnia przydziału Akcji serii I; lub 

 uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji serii I.  

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego zawiera upoważnienie dla Zarządu do określenia, zgodnie z  
art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy, a tym samym do ustalenia 
ostatecznej liczby Akcji serii I w Ofercie. W związku z powyższym nie można całkowicie wykluczyć powstania 
następujących ryzyk: (i) w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji serii I oraz subskrybowania 
przez inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Akcji serii I niż ustalona przez Zarząd, Sąd Rejestrowy może uznać, 
że emisja Akcji serii I nie doszła do skutku i w konsekwencji odmówić rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego, (ii) subskrybowanie większej liczby Akcji serii I niż liczba wynikająca z określonej przez Zarząd 
ostatecznej sumy podwyższenia kapitału zakładowego spowoduje konieczność dokonania redukcji zapisów, która 
może okazać się wyższa od ewentualnego poziomu redukcji, gdyby Emitent nie skorzystał z uprawnienia z art. 432 
§ 4 KSH. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji serii I, uzależniona jest także od 
złożenia przez Zarząd oświadczenia, w formie aktu notarialnego, określającego w sposób ostateczny sumę, o jaką 
ma zostać podwyższony kapitał zakładowy oraz, na podstawie liczby Akcji serii I objętych ważnymi zapisami, 
wysokość objętego kapitału zakładowego. Oświadczenie to, złożone na podstawie art. 310 KSH,  
w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostać załączone do wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału 
zakładowego. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I i tym samym niedojście emisji Akcji serii I do 
skutku. 

W takim przypadku może to spowodować zamrożenie środków finansowych na pewien czas i utratę potencjalnych 
korzyści przez Inwestorów, bowiem wpłacone kwoty na Akcje serii I zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i 
odszkodowań. 

3.4. Ryzyko odstąpienia od emisji Akcji serii I lub zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego zawiera upoważnienie Zarządu Emitenta do odstąpienia od emisji 
Akcji serii I przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego oraz odstąpienia od emisji Akcji serii I lub zawieszenia 
oferty Akcji serii I z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego. 

W przypadku zawieszenia Oferty przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów informacja o tym fakcie zostanie 
podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. 

Spółka może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty w trakcie jej trwania, w przypadku gdy wystąpią zjawiska, które 
mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne 
dla Inwestorów nabywających Akcje serii I. 
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W przypadku zawieszenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów informacja o tym fakcie zostanie podana 
do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu, zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku zawieszenia Oferty w trakcie trwania subskrypcji złożone zapisy zostają przez Emitenta uznane za 
wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które złożyły zapis 
mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia 
udostępnienia aneksu, na podstawie którego Oferta jest zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu 
następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcje obsługi klienta firmy inwestycyjnej 
przyjmującej zapisy, od którego skutków dana osoba się uchyla. Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na 
akcje podlegają zwrotowi bez odsetek i odszkodowań. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje serii I, nie później jednak niż do dnia przydziału tych akcji, Emitent 
może odstąpić od Oferty jedynie z ważnych powodów. 

Informacja o odstąpieniu od Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego 
w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, w sposób w jaki został udostępniony do publicznej wiadomości 
Prospekt Emisyjny Emitenta. W przypadku odstąpienia od Oferty wszystkie złożone zapisy zostają uznane za 
nieważne, a wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji o odstąpieniu od 
Oferty zwrócone przelewem na rachunek wskazany w formularzu zapisu lub na rachunek papierów wartościowych, 
z którego nastąpiło opłacenie nabywanych Akcji serii I. Zwrot środków zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek 
i odszkodowań. 

3.5. Ryzyko zaskarżenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego 

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca 
w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego 
przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Emitent podejmuje wszelkie należne starania ku temu, aby 
uchwały nie były sprzeczne ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i aby nie godziły w interes Spółki. 

3.6. Ryzyko odmowy dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych objętych 
Prospektem 

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym uzależnione jest od spełnienia szeregu 
warunków wskazanych w Regulaminie GPW. Wymogi te określa w szczególności § 3 Regulaminu GPW i są nimi: 

1. sporządzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego, zatwierdzonego przez właściwy organ nadzoru 
albo sporządzanie odpowiedniego dokumentu informacyjnego, którego równoważność w rozumieniu 
przepisów Ustawy o Ofercie zostanie stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, 
zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 
 

2. zbywalność akcji dopuszczanych do obrotu nie jest ograniczona; 
 

3. w stosunku do Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,  
 

4. iloczyn liczby wszystkich akcji Emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy 
określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne Emitenta, wynoszą co najmniej 60 000 000 zł albo 
równowartość w złotych co najmniej 15 000 000 euro, zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej 
jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o 
dopuszczenie do obrotu giełdowego przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w 
organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48 000 000 zł albo równowartość 
w złotych co najmniej 12 000 000 euro; 

 
5. w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: 
 

a. 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz 
b. 100 000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co 

najmniej 4 000 000 zł albo równowartości w złotych równej co najmniej 1 000 000 euro, liczonej 
według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej. 

Dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym mogą być akcje, które spełniają warunki dopuszczenia 
do obrotu giełdowego, oraz warunki dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, określone 
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r.  w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi 
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spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu 
na tym rynku.  

Dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być akcje, o ile znajdują się one w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, 
która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie 
musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu na tym rynku, do obrotu na rynku oficjalnych notować mogą  dopuszczone wyłącznie akcje spełniające 
łącznie następujące warunki: 

1. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym; 
2. ich zbywalność nie jest ograniczona; 
3. wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki 

prowadzącej rynek oficjalnych notowań; 
4. iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej 

ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1 000 000 
euro; 

5. w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi 
akcjami. 

Dopuszczenie akcji do obrotu następuję na podstawie uchwały Zarządu GPW podjętej na wniosek emitenta. Zarząd 
GPW obowiązany jest podjąć uchwałę w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Zarząd GPW w 
przypadku stwierdzenia przesłanek podjęcia uchwały o odmowie dopuszczenia instrumentów finansowych do 
obrotu giełdowego zobowiązany jest, przed podjęciem uchwały, zapewnić uczestnikom postępowania, a w 
szczególności emitentowi, możliwość wypowiedzenia się co do sprawy. Odmawiając dopuszczenia instrumentów 
finansowych do obrotu giełdowego Zarząd GPW obowiązany jest uzasadnić swoją decyzję. W przypadku odmowy 
dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, Zarząd GPW niezwłocznie przekazuje emitentowi 
odpis uchwały z uzasadnieniem. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały emitent może złożyć 
odwołanie do Rady GPW. Rada GPW zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego 
złożenia. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji bieg terminu, rozpoczyna się w 
momencie przekazania dodatkowych informacji. Ponowny wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego tych 
samych instrumentów finansowych może być złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia 
uchwały, a w przypadku złożenia odwołania, od daty doręczenia ponownej uchwały odmownej. 

Na żądanie KNF, Zarząd GPW wstrzymuje dopuszczenie do obrotu giełdowego lub rozpoczęcie notowań 
wskazanymi przez KNF instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Zarząd GPW może uchylić 
uchwałę o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu giełdowego, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia jej 
wydania nie zostanie złożony wniosek o wprowadzenie do obrotu giełdowego tych instrumentów finansowych. 

Emitent zamierza ubiegać się o równoczesne dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i H do obrotu 
prowadzonego przez GPW.  

3.7. Ryzyko niedopełnienia obowiązków dotyczących składania do KNF aneksów do Prospektu 

Emitent jest obowiązany przekazywać KNF niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do Prospektu, wraz z wnioskiem o jego 
zatwierdzenie, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Prospektu lub znaczących 
czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od dnia zatwierdzenia 
Prospektu lub o których Emitent powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu do dnia wygaśnięcia ważności 
Prospektu. 

Aneks podlega zatwierdzeniu przez KNF w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o 
zatwierdzenie aneksu. KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu, w przypadku gdy nie odpowiada on pod 
względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia aneksu, KNF 
stosuje odpowiednio środki, o których mowa w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie, tj. w szczególności KNF może 
nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 
regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub opublikować, na koszt Emitenta, informacje o 
niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 
regulowanym papierów wartościowych.  

Po zatwierdzeniu aneksu do Prospektu przez KNF, Emitent niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 
godzin, udostępnia aneks do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt emisyjny. 
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3.8. Ryzyko zawieszenia notowań 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia 
interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie 
dłuższy niż miesiąc. 

GPW może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych 
niebędących papierami wartościowymi z obrotu w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki 
obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów 
lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Spółka prowadząca rynek regulowany niezwłocznie informuje 
Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu. 

Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech miesięcy: na wniosek emitenta, 
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, jeżeli emitent narusza przepisy 
obowiązujące na giełdzie. 

Ponadto, Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie 
KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. 

3.9. Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu  

Przypadki wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym zostały wskazane w Regulaminie GPW oraz w Ustawie 
o Ofercie. 

Zgodnie z Regulaminem GPW, Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: jeżeli ich 
zbywalność stała się ograniczona, na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, w przypadku 
zniesienia ich dematerializacji, w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ 
nadzoru. 

Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego: jeżeli przestały spełniać warunki 
dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na 
giełdzie, na wniosek emitenta, wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd 
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów 
postępowania, jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek podjęcia decyzji 
o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy 
nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym, wskutek podjęcia przez emitenta 
działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa, wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

Zgodnie z postanowieniami przepisu art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu 
wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w 
sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo 
powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

3.10. Ryzyko naruszenia obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie Publicznej, Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenia MAR przez Spółkę i nałożenia na Spółkę 
przez KNF sankcji administracyjnych 

Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie Publicznej, jeżeli emitent lub sprzedający papiery wartościowe nie spełnia 
określonych wymogów prawnych, w tym obowiązków informacyjnych, KNF może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu, 
na czas określony lub bezterminowo, jego papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo (ii) nałożyć 
karę pieniężną w wysokości do 1 mln PLN, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie. Ponadto, jeżeli emitent nie 
wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 56-56c Ustawy o Ofercie Publicznej w 
zakresie informacji okresowych, art. 59 Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie informacji okresowych, art. 63 i art. 
70 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może: (a) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo 
bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo (b) nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 5 mln PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w 
ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 mln PLN, albo (c) 
zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 
unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, zamiast kary, 
o której mowa w punktach (a), (b) i (c) powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej kwoty 
osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Ponadto, w przypadku rażącego naruszenia  obowiązków, o których mowa 
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powyżej, KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu, lub rady nadzorczej 
spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z UE w rozumieniu Ustawy o Funduszach 
Inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego, karę pieniężną do wysokości odpowiednio 1 mln PLN (członek zarządu) oraz 100.000 PLN (członek 
rady nadzorczej). 

Ponadto, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy emitent nie wykonuje 
albo wykonuje nienależycie obowiązki wymienione w art. 157, 158 lub 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może: (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu 
na rynku regulowanym; (ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 mln PLN na taką spółkę; albo (iii) wydać decyzję 
o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, 
nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną w punkcie (ii) powyżej. W przypadku wydania takiej decyzji przez 
KNF, zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 4 Regulaminu GPW, zarząd GPW wyklucza takie papiery wartościowe z obrotu 
giełdowego. 

Ponadto Rozporządzenie MAR wprowadza wiele zmian do regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych 
właściwych dla spółek publicznych, m.in. w zakresie: (i) publikacji informacji poufnych; (ii) raportowania o  
transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze; (iii) działań mających na celu zapobieganie nadużyciom i 
manipulacjom na rynku; (iv) raportowania transakcji podejrzanych; oraz (v) konfliktu interesów. Dodatkowo do dnia 
3 lipca 2016 r. do polskiego porządku prawnego miała zostać implementowana Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/57/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku 
(„Dyrektywa MAD”), która m.in. zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia sankcji karnych za 
manipulacje na rynku, co na Datę Prospektu jeszcze nie nastąpiło. Co więcej, nie wszystkie regulacje niezbędne 
do dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia MAR zostały uchwalone i weszły w życie przed datą 
rozpoczęcia obowiązywania Rozporządzenia MAR. Mimo że wejście w życie Rozporządzenia MAR wyłącza 
możliwość stosowania sprzecznych lub niezgodnych z nim przepisów polskiego prawa, to współistnienie 
niespójnych regulacji prawnych może utrudniać ich właściwą interpretację i stosowanie. W związku z 
dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, Spółka będzie zobowiązana wprowadzić w życie 
procedury odpowiednie dla spółek publicznych, w tym uwzględniających przepisy Rozporządzenia MAR oraz 
Dyrektywy MAD. Wprowadzenie przez Grupę nieprawidłowych procedur obowiązujących spółki publiczne, w tym 
do wymogów Rozporządzenia MAR, lub nieprawidłowa interpretacja nowych przepisów mogą skutkować m.in. 
nałożeniem na Spółkę dotkliwych sankcji przez organ nadzoru. 

Spółka nie może zagwarantować, że w przyszłości KNF nie nałoży wskazanych powyżej sankcji na Spółkę. 
Nałożenie sankcji na Spółkę, a nawet samo wszczęcie przez KNF postępowania w przedmiocie nałożenia sankcji 
na Spółkę może negatywnie wpłynąć na jej reputację i jej postrzeganie przez aktualnych i potencjalnych klientów 
oraz inwestorów, a także wpłynąć na płynność i cenę rynkową Akcji. 

3.11. Ryzyko związane z przyszłym kursem akcji oraz płynnością obrotu 

Ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe od inwestycji w 
papiery skarbowe, co związane jest z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji, tak w krótkim, jak i w długim 
okresie. 

W przypadku polskiego rynku kapitałowego ryzyko to jest relatywnie większe niż na rynkach rozwiniętych, co 
związane jest z wcześniejszą fazą jego rozwoju, a co za tym idzie – większymi wahaniami cen i stosunkowo 
mniejszą płynnością. 

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych na GPW zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych 
przez inwestorów giełdowych, na które wpływ ma m.in. koniunktura giełdowa.  

Cena rynkowa Akcji może podlegać znacznym wahaniom w wyniku wpływu wielu czynników, na które Spółka nie 
będzie miała wpływu. Wśród takich czynników należy wymienić m.in. szacunki publikowane przez analityków 
giełdowych, zmiany koniunktury (w tym koniunktury branżowej), ogólną sytuację na rynku papierów wartościowych, 
prawo i politykę rządu oraz ogólne tendencje gospodarcze i rynkowe.  

Cena rynkowa Akcji może również ulec zmianie w konsekwencji emisji przez Spółkę nowych akcji, zbycia akcji 
przez głównego akcjonariusza Spółki, zmian płynności obrotu, obniżenia kapitału zakładowego, wykupu akcji 
własnych przez Spółkę i zmiany postrzegania Spółki przez inwestorów.  

Ponadto ze względu na strukturę akcjonariatu Spółki obrót wtórny akcjami Spółki może charakteryzować się 
ograniczoną płynnością. W związku z możliwością wystąpienia powyższych lub innych czynników nie można 
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zagwarantować, że cena akcji na rynku regulowanym nie będzie niższa od ceny Akcji oraz że Inwestor będzie mógł 
je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej go cenie. 
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ROZDZIAŁ III – ISTOTNE INFORMACJE 
Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści niniejszego Prospektu, 
mają znaczenie nadane im w Załączniku nr 1 „Definicje i Skróty Zastosowane w Prospekcie”. Niektóre terminy 
branżowe oraz inne wyrażenia zostały wyjaśnione w Rozdziale XXI „Skróty i definicje” oraz w rozdziale XXII 
„Terminy branżowe”. 

Na Datę Prospektu nie jest przewidywane podjęcie jakichkolwiek działań mających na celu udostępnienie 
Prospektu do publicznej wiadomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w innych 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie rozwiązań przyjętych w przepisach Dyrektywy 
Prospektowej. 

O ile nie wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Emitenta lub 
kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu. 

1. Zastrzeżenia 

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. Zaleca się, aby każdy 
przyszły inwestor uzyskał poradę swoich doradców prawnych, finansowych lub podatkowych w kwestiach 
prawnych, finansowych lub podatkowych. 

2. Zmiany do Prospektu 

Opublikowanie Prospektu po Dacie Prospektu nie oznacza, że w okresie od Daty Prospektu do dnia jego 
udostępnienia do publicznej wiadomości sytuacja Spółki nie uległa zmianie ani też, że informacje zawarte w 
Prospekcie są aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po Dacie Prospektu w jakimkolwiek terminie określonym 
w Prospekcie jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, zależnie od tego, który z tych terminów 
nastąpił wcześniej. 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej, Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF może podlegać zmianom i 
uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo.  

W przypadku subskrypcji lub sprzedaży papierów wartościowych w trybie oferty publicznej lub ubiegania się o 
dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, dokonywanych w terminie ważności 
Prospektu Emitent zobowiązany jest do złożenia do KNF dokumentu ofertowego i dokumentu podsumowującego 
dla papierów wartościowych, które będą przedmiotem oferty lub dopuszczenia. Do dokumentu ofertowego, zostanie 
dołączona informacja o ewentualnych istotnych błędach w treści Prospektu oraz znaczących czynnikach, mogących 
wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu Prospektu.  

3. Prezentacja informacji finansowych i innych danych 

W prospekcie zaprezentowano następujące informacje i dane finansowe: 

Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata zakończone 31 grudnia 2015 r. oraz 31 grudnia 
2016 r. („Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”), które zostało sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi przez 
UE i  zamieszczone w Prospekcie w rozdziale „Sprawozdanie Finansowe” oraz zbadane sprawozdanie finansowe 
Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. (Sprawozdanie Finansowe OTP”), 
które zostało sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE i zamieszczone w Prospekcie w rozdziale 
„Sprawozdanie Finansowe”. 

Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. przeprowadziła badanie Skonsolidowanych Rocznych Sprawozdań 
Finansowych za rok 2015 oraz wydała opinię bez zastrzeżeń z ich badania zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 
ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej. 

Ernst & Young Audyt Sp. z o.o. sp. k. przeprowadziła badanie Skonsolidowanych Rocznych Sprawozdań 
Finansowych za rok 2016 oraz wydała opinię bez zastrzeżeń z ich badania zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 
ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej. 

DGA Audyt Sp. z o.o. przeprowadziła badanie Sprawozdania Finansowego OTP za rok 2015 oraz wydała opinię 
bez zastrzeżeń z ich badania zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z 
Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Międzynarodowych Standarów Rewizji Finansowej w kwestiach 
nieuregulowanych w wyżej wymienionych przepisach. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania osądów, szacunków i 
założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz 
kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych 
czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do 
wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Przyjęte szacunki i 
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założenia odzwierciedlają najlepszą wiedzę Zarządu, nie mniej jednak rzeczywiste wielkości mogą się różnić od 
szacowanych. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe prezentowane są w walucie funkcjonalnej Spółki i walucie prezentacji 
Grupy, którą jest złoty. Ponadto, o ile nie zaznaczono inaczej, dane finansowe i statystyczne zawarte w Prospekcie 
są również wyrażone w tysiącach złotych. Należy zauważyć, iż ewentualne różnice w wysokości 1 tys. zł przy 
sumowaniu wynikają właśnie z przyjętych zaokrągleń. 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Grupy przedstawione w Prospekcie, w 
szczególności w rozdziale VI „Wybrane historyczne informacje finansowe” oraz „Przegląd sytuacji operacyjnej i 
finansowej” pochodzą ze Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych lub zostały obliczone na ich podstawie. 

Niektóre dane finansowe i operacyjne znajdujące się w Prospekcie zostały opracowane w oparciu o inne źródła niż 
Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe , w szczególności o zapisy księgowe i opracowania sporządzone przez 
Spółkę na własne potrzeby, które nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta. W takim 
przypadku wskazano Spółkę jako źródło takich informacji finansowych i operacyjnych. 

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe zostały przedstawione w rozdziale XXII „Sprawozdanie Finansowe” i 
należy je analizować łącznie z odpowiednimi informacjami dodatkowymi do tych sprawozdań finansowych oraz do 
informacji zawartych w innych rozdziałach Prospektu, a w szczególności w „Przeglądzie sytuacji operacyjnej i 
finansowej”. 

Odniesienia do przymiotnika „zbadane” używanego w stosunku do wyników finansowych Grupy przedstawionych 
w Prospekcie oznaczają, że dane te pochodzą ze Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego, które 
zostało zbadane przez audytora natomiast odniesienie przymiotnika „niezbadane” używanego w stosunku do 
wyników finansowych Grupy przedstawionych w Prospekcie oznaczają, że dane te nie pochodzą ze zbadanego 
Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania Finansowego. 

Podejmując decyzję o inwestowaniu w Akcje, inwestorzy powinni polegać na własnej analizie Grupy, 
Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych oraz na informacjach przedstawionych w innych częściach 
Prospektu, a także powinni skonsultować się ze swoimi zawodowymi doradcami. 

Emitent zapoznał się z wytycznymi ESMA „Alternatywne pomiary wyników” (05/10/2015 ESMA/2015/14/15pl) jakie 

weszły w życie z dniem 03 lipca 2016 r. i dokonał przeglądu treści Prospektu pod względem zamieszczonych w 

nim tzw. Alternatywnych Pomiarów Wyników, rozumianych jako pomiarów finansowych historycznej lub przyszłej 

efektywności finansowej, wielkości ekonomicznych i wskaźników finansowych zaprezentowanych i opisanych przez 

Emitenta nie znajdujących odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSR/MSSF i nie 

mających zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej.  

Po zidentyfikowaniu Alternatywnych Pomiarów Wyników, Emitent dokonał przeglądu i zmian w treści Prospektu 

pod względem czytelnego ich oznaczenia, przedstawienia sposobu kalkulacji, zaprezentowania oraz zapewnienia 

porównywalności. Jako alternatywne pomiary ryzyka w punkcie 4 Rozdziału VI oraz punktach 3, 6, 8, 11 Rozdziału 

VII Prospektu zostały zidentyfikowane:  

- EBIT,  

- EBITDA,  

- rentowność sprzedaży,  

- rentowność operacyjna (EBIT),  

- rentowność EBITDA,  

- rentowność brutto,  

- rentowność netto,  

- rentowność aktywów,  

- rentowność kapitału własnego,  

- rentowność aktywów obrotowych, 

- wskaźnik płynności bieżącej,  

- wskaźnik płynności szybkiej,  

- wskaźnik płynności gotówkowej,  

- wskaźnik rotacji należności,  

- wskaźnik rotacji zobowiązań,  

- wskaźnik ogólnego zadłużenia,  

- wskaźnik zadłużenia kapitału własnego,  

- wskaźnik zadłużenia finansowego / EBITDA,  

- wskaźnik zadłużenia finansowego netto / EBITDA.  
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4. Dane makroekonomiczne, branżowe i statystyczne 

W Prospekcie Spółka przedstawiła wybrane dane dotyczące sektora gospodarki i rynku pochodzące z publicznie 
dostępnych źródeł informacji, w tym oficjalnych źródeł branżowych, jak również z innych źródeł zewnętrznych, które 
Spółka uważa za wiarygodne. Takie informacje, dane i statystyki mogą być przybliżone, szacunkowe lub zawierać 
zaokrąglone liczby. Należy podkreślić, że w każdym przypadku dane makroekonomiczne i statystyczne oraz dane 
źródłowe, na których one bazują, mogły nie zostać opracowane w ten sam sposób, co tego rodzaju statystyki 
opracowywane w innych krajach. Nie można również zapewnić, że osoba trzecia stosująca odmienne metody 
zbierania danych, ich analizy oraz ich przetwarzania uzyskałaby takie same wyniki. Informacje na temat rynku, jak 
również pewne informacje branżowe i trendy branżowe, a także informacje na temat pozycji rynkowej Spółki 
zawarte w Prospekcie zostały opracowane i oszacowane na podstawie założeń, które Zarząd uznał za rozsądne, 
jak również na podstawie danych zaczerpniętych z raportów opracowanych na zlecenie Spółki przez osoby trzecie 
lub danych z innych publicznie dostępnych źródeł, publikacji branżowych lub ogólnych. Źródło pochodzenia 
informacji zewnętrznych podawane jest każdorazowo w przypadku użycia takich informacji w Prospekcie. 
Opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne dane 
zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe lub ogólne, 
Spółka nie dokonywała ich weryfikacji. W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się 
w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie przytoczone, oraz w zakresie, w jakim Spółka jest w stanie stwierdzić 
oraz ustalić na podstawie informacji pochodzących od osób trzecich, nie pominięto żadnych faktów, których 
pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich byłyby niedokładne bądź wprowadzałyby 
w błąd. 

Publikacje branżowe, co do zasady, zawierają stwierdzenia, że zawarte w nich informacje zostały uzyskane ze 
źródeł, które uważa się za wiarygodne, lecz że nie ma gwarancji, iż dane takie są w pełni dokładne i kompletne. 
Podczas sporządzania Prospektu Emitent nie przeprowadził niezależnej weryfikacji informacji pochodzących od 
osób trzecich. Nie przeprowadzono również analizy adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie 
na potrzeby opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. Emitent nie jest w stanie zapewnić, 
że informacje takie są dokładne albo, w odniesieniu do prognozowanych danych, że prognozy takie zostały 
sporządzone na podstawie poprawnych danych i założeń, ani że prognozy te okażą się trafne. Spółka nie zamierza 
i nie zobowiązuje się do uaktualniania danych dotyczących branży lub rynku, zaprezentowanych w Prospekcie, z 
zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

5. Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie oświadczenia, inne niż oświadczenia 
dotyczące faktów zaszłych w przeszłości, w tym oświadczenia, w których, przed którymi albo po których, występują 
wyrazy takie jak „cele”, „sądzi”, „przewiduje”, „dąży”, „zamierza”, „będzie”, „może”, „uprzedzając”, „byłby”, „mógłby”, 
albo inne podobne wyrażenia lub ich zaprzeczenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i 
nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników będących poza kontrolą 
Spółki, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, perspektywy i rozwój Spółki będą się istotnie różniły 
od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Podane przez 
Spółkę stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących obecnych i przyszłych 
strategii działalności Emitenta oraz otoczenia, w którym prowadzi działalność i będzie prowadził działalność w 
przyszłości. Niektóre takie czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki, osiągnięcia i rozwój Spółki 
będą różniły się od tych opisanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Takie stwierdzenia są aktualne 
jedynie na Datę Prospektu. Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu GPW Spółka nie 
ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji jakichkolwiek stwierdzeń 
dotyczących przyszłości zamieszczonych w Prospekcie w związku z pojawieniem się nowych informacji, 
wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Inwestorzy powinni być świadomi, że różnego 
rodzaju istotne czynniki i ryzyka mogą powodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie różnić się od planów, 
celów, oczekiwań i zamiarów wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Inwestorzy, opierając się na 
stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością wziąć pod uwagę Czynniki Ryzyka 
opisane w Prospekcie oraz inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, 
społecznego i regulacyjnego, w którym Spółka działa. Spółka nie oświadcza, nie daje żadnej gwarancji i nie 
zapewnia, że czynniki opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a każde takie 
stwierdzenie stanowi tylko jedną z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej 
prawdopodobną lub typową. 

Prospekt nie zawiera żadnych prognoz wyników ani wyników szacunkowych, w tym prognoz finansowych w 
rozumieniu Rozporządzenia 809/2004. 

6. Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 

Na podstawie art. 22 ust. 2 Ustawy o Ofercie i art. 28 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie 
i publikacji takich prospektów emisyjnych, oraz rozpowszechniania reklam, Emitent zamieścił przez odniesienie w 
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Prospekcie opublikowane wcześniej sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej  

Emitent zamieszcza przez odniesienie następujące historyczne informacje finansowe: 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2015, wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, 
który został opublikowany w rocznym raporcie okresowym za 2015 r. przekazanym do publicznej 
wiadomości w dniu 18 marca 2016 r. 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r., wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, 
który został opublikowany w rocznym raporcie okresowym za 2016 r. przekazanym do publicznej 
wiadomości w dniu 31 marca 2017 r. 

Wskazane powyżej informacje finansowe są dostępne na stronie internetowej www.transpolonia.pl w zakładce 
„Relacje inwestorskie”. 

7. Kursy wymiany walut 

W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy średnie, najwyższe 
oraz najniższe, a także kurs na koniec okresu dla transakcji walutowych pomiędzy złotym a euro. Kursy walutowe 
stosowane przy sporządzaniu Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych, jak również przy opracowywaniu 
innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły różnić się od kursów przedstawionych w poniższych tabelach. 
Spółka nie może zapewnić, że wartość złotego w rzeczywistości odpowiadała lub mogła odpowiadać wartości danej 
waluty wskazanej poniżej ani że złoty był przeliczany lub wymieniany na daną walutę po wskazanym poniżej kursie. 

Kurs wymiany EUR do PLN 

  Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2015 4,1848 4,358 3,9822 4,2615 

2016 4,3757 4,5035 4,2355 4,424 

Źródło: NBP 
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ROZDZIAŁ IV – DYWIDENDA I POLITYKA 
DYWIDENDY 

1. Dane historyczne na temat dywidendy 

W dniu 30 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło osiągnięty zysk netto Spółki Trans 
Polonia S.A. za 2014 r. w kwocie 2 258 996,95 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

W dniu 23 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło osiągnięty zysk netto Spółki Trans Polonia 
S.A. za 2015 r. w kwocie 1 117 907,35 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 

2. Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego 
zysku i możliwości Spółki. Zarząd zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy kieruje się 
koniecznością zapewnienia Spółce płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. 

Dotychczas Emitent nie wypłacał dywidendy, co było związane z potrzebą systematycznego przeprowadzania 
inwestycji, głównie w tabor transportowy. Emitent planuje wypłacanie dywidendy w przyszłości, z uwzględnieniem 
wymogów wynikających z obowiązujących Emitenta umów finansowych - Umowy kredytu zawartej w dniu 11 lutego 
2016 r. pomiędzy Emitentem i wszystkimi spółkami zależnymi od Emitenta a  ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą 
w Katowicach oraz Umowy pożyczek mezzanine zawartej w dniu 15 lutego 2016 r. pomiędzy Emitentem oraz 
wszystkimi spółkami zależnymi od Emitenta a Syntaxis Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz z 
funduszem Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (umowy zostały szczegółowo opisane 
w Rozdziale VIII pkt 11.2 Prospektu), związanych między innymi z odpowiednią relacją zadłużenia do EBITDA a 
także wypełnianiem określonych w umowie wskaźników finansowych, relacji dywidendy do wolnych przepływów 
pieniężnych.  

3. Zasady wypłaty dywidendy i zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy 

Zgodnie z art. 395 KSH, organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o 
wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zgodnie ze Statutem winno odbyć się w terminie 6 

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 
akcjonariusze, którzy posiadają akcje w dniu, który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień 
ustalenia prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty 
dywidendy. Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty zaliczki na dywidendę na warunkach wynikających z 
Kodeksu Spółek Handlowych. 

4. Ograniczenia w zakresie wypłaty dywidendy 

Emitent nie ustanowił w Statucie żadnych ograniczeń w zakresie polityki dywidendy w stosunku do uregulowań 
przewidzianych w KSH. 

  



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

49

ROZDZIAŁ V – KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE  
Dane  przedstawione  w  niniejszym  rozdziale  należy  analizować  łącznie  z  informacjami  zawartymi  w  rozdziale 
„Przegląd  sytuacji  operacyjnej  i  finansowej”,  w  Skonsolidowanych  Sprawozdaniach  Finansowych  wraz  z 
załączonymi informacjami dodatkowymi, jak również z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych 
rozdziałach Prospektu. 

1. Oświadczenia o kapitale obrotowym 

Zarząd oświadcza, iż w jego ocenie kapitał obrotowy posiadany przez Grupę jest wystarczający dla pokrycia jej 

bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy od Daty Prospektu. Emitentowi nie 

są znane problemy z kapitałem obrotowym, które mogą wystąpić w przyszłości. 

2. Kapitalizacja i zadłużenie 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanej kapitalizacji i zadłużenia Grupy na dzień 28 

lutego 2017 r. 

 Grupa 

 na dzień 28.02.2017 r. 

  (w tys. PLN) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 53 987 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone 18 692 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 35 296 

Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części 
zadłużenia długoterminowego) 80 783 

Gwarantowane 0 

Zabezpieczone 77 398 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 3 384 

Kapitał własny 56 566 

Kapitał podstawowy 1 435 

Akcje własne -55 

Kapitał zapasowy 44 025 

Zyski zatrzymane 9 161 

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 
 

Źródło: Emitent 

  Grupa 

  na dzień 28.02.2017 r. 

   (w tys. PLN) 

A Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 088 

B Krótkoterminowe aktywa finansowe 879 

C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 61 

D Płynność (A+B+C) 15 027 

E Bieżące należności finansowe 0 

F Krótkoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 7 015 

G Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 11 677 

H Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G) 18 692 

I Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (H-E-D) 3 664 
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J Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 50 830 

K Inne długoterminowe zadłużenie finansowe 26 568 

L Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (J+K) 77 398 

M Zadłużenie finansowe netto (I+L) 81 062 
 

Źródło: Emitent 

 

Na Datę Prospektu oraz od dnia 28 lutego 2017 r. nie zaszły znaczące zmiany w kapitalizacji, zadłużeniu i płynności 

Grupy. 

3. Zadłużenie pośrednie i warunkowe 

Na dzień 30 listopada 2016 r. Grupa posiadała następujące zobowiązania warunkowe: 

-  gwarancja bankowa wystawiona w dniu 26 kwietnia 2016 r. na zlecenie Inter TP Sp. z o.o. S.K.A., ING 
Bank Śląski S.A. na kwotę 100 tys. zł na rzecz Lotos Asfalt Sp. z o.o. tytułem należytego wykonania umowy 
transportowej. Termin ważności gwarancji - 9 luty 2019 r.,  

- gwarancja bankowa wystawiona w dniu 16 czerwca 2014 r. na zlecenie Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., przez 
Bank Zachodni WBK S.A. na łączną kwotę 60 tys. EUR na rzecz Zrzeszenia Międzynarodowych 
Przewoźników w Polsce z siedzibą w Warszawie tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania 
Zleceniodawcy w stosunku do Beneficjenta z tytułu zapłaty cła i innych opłat wynikających ze stosowania 
Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR 
(Konwencja TIR). Termin ważności gwarancji - 30 lipca 2020 r., 

- gwarancja bankowa wystawiona w dniu 25 listopada 2016 r. na zlecenie Tempo TP Sp. z o.o. S.K.A., 
przez Bank Zachodni WBK S.A. na łączną kwotę 60 tys. EUR na rzecz Zrzeszenia Międzynarodowych 
Przewoźników w Polsce z siedzibą w Warszawie tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania 
Zleceniodawcy w stosunku do Beneficjenta z tytułu zapłaty cła i innych opłat wynikających ze stosowania 
Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR 
(Konwencja TIR). Termin ważności gwarancji - 30 listopad 2021 r., 

- gwarancje do umowy kredytu - w związku z zawarciem w dniu 11 lutego 2016 r. umowy kredytowej z 
bankiem ING Bank Śląski S.A. Trans Polonia S.A oraz każdy podmiot z grupy kapitałowej udzieliły 
Bankowi gwarancji wykonania wszystkich zobowiązań kredytobiorców z umowy kredytowej oraz 
zobowiązały się wobec Banku, że w przypadku, gdy którakolwiek ze spółek z Grupy (kredytobiorców) nie 
zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej Bankowi w terminie jej płatności, taki gwarant, niezwłocznie i 
bezwarunkowo zapłaci taką kwotę tak, jakby był głównym podmiotem zobowiązanym. Maksymalna kwota 
gwarancji udzielonej na rzecz Banku przez każdą ze spółek wynosi 147 500 tys. złotych, za wyjątkiem 
gwarancji udzielonej przez spółkę OTP S.A., której maksymalna kwota została ograniczona do kwoty w 
wysokości 62 000 tys. złotych,  

- gwarancje udzielone do umowy pożyczki - w związku z zawarciem w dniu 15 lutego 2016 r. umowy 
pożyczki mezzanine z funduszem Syntaxis II Luxembourg Capital S.À R.L. Trans Polonia S.A. oraz każdy 
podmiot z grupy kapitałowej udzieliły Funduszowi gwarancji wykonania wszystkich zobowiązań 
pożyczkobiorców (tj. Trans Polonia S.A. oraz spółki TP Sp. z o.o.) z umowy pożyczki oraz zobowiązały się 
wobec Funduszu, że w przypadku, gdy którykolwiek z pożyczkobiorców (Trans Polonia S.A. i TP sp. z 
o.o.) nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej Funduszowi w terminie jej płatności, taki gwarant, 
niezwłocznie i bezwarunkowo zapłaci taką kwotę tak, jakby był głównym podmiotem zobowiązanym. 
Maksymalna kwota gwarancji udzielonej na rzecz Funduszu przez każdą ze spółek wynosi 11 524 tys. 
EUR, za wyjątkiem gwarancji udzielonej przez spółkę OTP S.A., której maksymalna kwota została 
ograniczona do kwoty w wysokości 1 726 tys. EUR. 

Ponadto zabezpieczeniem spłaty wszystkich umowy leasingu udzielonych przez banki są weksle własne in blanco 
wystawione przez Emitenta i spółki zależne. 

Grupa nie posiada zobowiązań, które Zarząd klasyfikuje jako zadłużenie pośrednie. 

  



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

51

ROZDZIAŁ VI – WYBRANE HISTORYCZNE 
INFORMACJE FINANSOWE 
Dane przedstawione w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z informacjami zawartymi w rozdziale 
„Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej”, w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych, jak również z 
innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych rozdziałach Prospektu. Poniższe tabele zawierają 
wybrane dane finansowe pochodzące ze Skonsolidowanych Rocznych Sprawozdań Finansowych sporządzonych 
na dzień 31 grudnia za dwa lata zakończone 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje 
dotyczące istotnych zasad rachunkowości znajdują się w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowym. 

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 

wskazane daty. 

 

 tys. zł Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2015  

AKTYWA     

Aktywa trwałe 122 494 33 224 

Wartości niematerialne 60 537 44 

Rzeczowe aktywa trwałe 59 236 32 747 

Inwestycje w jednostki 
stowarzyszone i wspólne 
przedsięwzięcia 

9 10 

Pozostałe aktywa finansowe 75 0 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

2 352 385 

Pozostałe aktywa 286 37 

Aktywa obrotowe 65 788 24 518 

Zapasy 240 252 

Należności z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe należności 

43 789 19 743 

Należności z tytułu podatku 
dochodowego 

8 0 

Pozostałe aktywa finansowe 879 840 

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 

53 0 
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 20 060 3 366 

Pozostałe aktywa 542 317 

Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży 

216 0  

A k t y w a   r a z e m 188 281 57 742 

PASYWA     

Kapitał własny 55 189 23 416 

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

55 189 23 416 

Kapitał zakładowy 1 435 638 

Akcje własne -55 -55 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 30 840 8 140 

 

Kapitał zapasowy z zysków 
zatrzymanych 

13 185 12 651 

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 2 000 

Nierozliczony zysk (strata) z lat 
ubiegłych 

-432 -415 

Zysk (strata) netto bieżącego 
okresu 

8 217 457 

Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe 

77 687 11 954 

Zobowiązania z tyt. kredytów i 
pożyczek 

51 118 1 550 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

5 302 2 559 

Rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

485 0 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

20 782 7 844 

Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

55 405 22 373 

Zobowiązania z tyt. kredytów i 
pożyczek 

7 018 2 901 

Rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

4 091 103 
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Pozostałe rezerwy 630 56 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

11 762 5 415 

Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 

30 922 13 761 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego 

981 33 

Pozostałe zobowiązania 0 103 

P a s y w a   r a z e m 188 281 57 742 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów we 

wskazanych okresach. 

 tys. zł 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 

Działalność kontynuowana    

Przychody netto ze sprzedaży 176 613 62 625 

Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 

151 197 56 236 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  25 417 6 389 

Koszty ogólnego zarządu 13 816 5 081 

Koszty sprzedaży 1 168 0 

Zysk (strata) na sprzedaży  10 432 1 308 

Pozostałe przychody operacyjne 9 817 1 980 

Pozostałe koszty operacyjne 4 967 2 222 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

15 283 1 066 

Przychody finansowe 187 220 

Koszty finansowe 5 414 641 

Udział w zyskach/stratach jednostek 
stowarzyszonych i wspólnych 
przedsięwzięciach 

-2 -2 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 055 643 

Podatek dochodowy 1 838 186 

Zysk (strata) netto z działalności 8 217 457 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
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3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych 

we wskazanych okresach. 

Sprawozdanie z Przepływów 
Pieniężnych 

(tys. zł) 

Okres zakończony 
31.12.2016 Okres zakończony 

31.12.2015 

Działalność operacyjna    

Zysk / Strata przed 
opodatkowaniem 

10 055 643 

Korekty razem: 5 187 5 960 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

12 385 6 547 

Działalność inwestycyjna    

Wpływy 17 647 3 922 

Wydatki  -79 228 -1 138 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-61 581 2 784 

Działalność finansowa    

Wpływy 96 362 1 774 

Wydatki  -30 473 -10 679 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

65 889 -8 905 

Przepływy pieniężne netto 
razem 

16 694 426 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

 3 366 2 940 

Środki pieniężne na koniec 
okresu 

20 060 3 366 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

4. Wybrane wskaźniki finansowe 

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki finansowe Grupy za okres objęty Skonsolidowanymi 
Sprawozdaniami Finansowymi. 

WYNIK FINANSOWY 

(tys. zł) 
01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 

Zysk (strata) na sprzedaży 10 432 1 308 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

15 283 1 066 

EBITDA*) 24 626 5 529 

Zysk (strata) brutto 10 055 643 
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Zysk (strata) netto 8 217 457 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 
 

*/  EBITDA  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny Pomiar Wyników. Zaprezentowana i wyliczona wartość EBITDA stanowi sumę wyniku (zysku/straty) z działalności 

operacyjnej  i amortyzacji. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w  tytule 

tabeli. 

Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki rentowności są wielkościami ekonomicznymi jakie nie 
znajdują  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości  MSR/MSSF  i  nie  mają  zastosowania  w  ramach 
sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowią one tzw. Alternatywne Pomiary Wyników. Definicje 
obliczeniowe wskaźników przedstawiono  poniżej.  Wyliczone wartości Alternatywnych Pomiarów Wyników  dotyczą przeszłych 
okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 
 
Sposób obliczania wskaźników: 

rentowność sprzedaży = zysk (strata) na sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży x 100% 

rentowność operacyjna (EBIT) = zysk (strata) z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży x 100% 

rentowność EBITDA = (zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja) / przychody netto ze sprzedaży x 100% 

rentowność brutto = zysk (strata) przed opodatkowaniem / przychody netto ze sprzedaży x 100% 

rentowność netto  = zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży x 100% 

 

WSKAŻNIKI 
RENTOWNOŚCI w % 

31.12.2016 
31.12.2015 

rentowność sprzedaży brutto 
(%) 

5,9 2,1 

rentowność operacyjna 
(EBIT) (%) 

8,7 1,7 

rentowność EBITDA (%) 13,9 8,8 

rentowność brutto (%) 5,7 1,0 

rentowność sprzedaży ROS 
(%) 

4,7 0,7 

 

Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki płynności oraz rotacji są wielkościami ekonomicznymi 
jakie nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSR/MSSF i nie mają zastosowania w ramach 
sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowią one tzw. Alternatywne Pomiary Wyników. Definicje 
obliczeniowe wskaźników przedstawiono  poniżej.  Wyliczone wartości Alternatywnych Pomiarów Wyników  dotyczą przeszłych 
okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 
 

Sposób obliczania wskaźników: 

wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania  krótkoterminowe 

wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania  krótkoterminowe 

wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 

wskaźnik  rotacji  należności  =(należności  z  tyt.  dostaw  i  usług  oraz  pozostałe  *  365  dni)  /przychody  netto  ze 

sprzedaży 

wskaźnik rotacji zobowiązań =(zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe * 365 dni) /przychody netto ze 

sprzedaży 

 

Wskaźniki płynności 

  2016 2015 
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wskaźnik płynności bieżącej 1,19  1,10 

wskaźnik płynności szybkiej 1,18  1,08 

wskaźnik płynności gotówkowej 0,36  0,15 

Wskaźniki rotacji 

  2016 2015 

wskaźnik rotacji należności 90  115 

wskaźnik rotacji zobowiązań 64  80 
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ROZDZIAŁ VII - PRZEGLĄD SYTUACJI 
OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

1. Informacje ogólne o działalności Grupy 

Grupa Trans Polonia świadczy wyspecjalizowane usługi transportowo-spedycyjne w zakresie przewozu: 

- płynnych surowców chemicznych (chemikalia płynne), 
- mas bitumicznych (asfalty), 
- płynnych surowców spożywczych, 
- paliw oraz LPG. 

Grupa wykorzystuje nowoczesne i specjalistyczne zestawy drogowe składające się z naczep-cystern, tank-
kontenerów, podwozi kontenerowych oraz nowoczesnych ciągników siodłowych. Posiadany tabor umożliwia 
przewóz szerokiej gamy płynnych produktów petrochemicznych, w tym materiałów niebezpiecznych (ADR). 

Tradycyjną domeną Emitenta, opartą na jego historii działalności jest międzynarodowy i krajowy transport drogowy. 
Grupa świadczy usługi na terenie Polski oraz całej Europy. W ramach prowadzonej działalności współpracuje z 
czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów oraz mniejszymi zakładami, zajmującymi się 
przerobem produktów. Jednocześnie Grupa współpracuje z firmami transportowymi na zasadzie aranżowania i 
nadzoru nad realizacją zleceń transportowych. W zakresie przewozu paliw Emitent współpracuje między innymi z 
czołową rafinerią w Polsce – PKN Orlen S.A. 

Emitent oraz spółki z Grupy świadczące usługi przewozowe posiadają wszelkie uprawnienia oraz ubezpieczenia 
wymagane prawem polskim oraz europejskim w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności: 

- licencja transportowa wydana przez polskie Ministerstwo Infrastruktury, uprawniająca do wykonywania 
usług transportowych na terenie całej Europy, 

- ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, 
- certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu międzynarodowego, oraz 
- certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu krajowego. 

Świadczone usługi utrzymują europejski standard wyznaczany bardzo wysokimi wymaganiami konwencji ADR. 
Spółka posiada między innymi certyfikaty ISO 9001:2008 oraz SQAS.  

Po sfinalizowanym w dniu 29 lutego 2016 r. nabycia 100% akcji Orlen Transport S.A. w strukturze przychodów 
Grupy dominują usługi przewozu paliw silnikowych, których udział w łącznej sprzedaży do 31 grudnia 2016 r. 
wyniósł ponad 63%. Istotne znaczenie mają również usługi przewozu płynnych chemikaliów, które stanowiły w tym 
samym okresie 23% sprzedaży ogółem. 

Szczegółowy opis świadczonych usług został opisany w Rozdziale VIII „Opis działalności Grupy” pkt 5 „Rodzaje 
oferowanych produktów i usług” 

Posiadany tabor  

Emitent z racji oferowania szerokiego wachlarza usług przewozowych, obejmującego transport paliw, produktów 
chemicznych i petrochemicznych; płynnych mas bitumicznych; płynnych produktów spożywczych oraz gazu 
płynnego (LPG), dysponuje flotą specjalistycznych zestawów transportowych. 

Flota własna Grupy na dzień 31 grudnia 2016 r. składała się m. in. z: 

- 38 sztuk specjalistycznych cystern drogowych do przewozu mas bitumicznych, 
- 26 sztuk cystern drogowych przeznaczonych do przewozu produktów chemicznych,  
- 8 sztuk cystern drogowych przeznaczonych do transportu płynnych produktów spożywczych, 
- 180 sztuk cystern przeznaczonych do transportu paliw, 
- 43 sztuk cystern przeznaczonych do transportu płynnego gazu (LPG), 
- 253 sztuk ciągników siodłowych. 

W/w jednostki stanowią własność Emitenta lub spółek z Grupy albo są użytkowane na podstawie umów leasingu 
finansowego lub operacyjnego. Średni wiek cystern wchodzących w skład floty Grupy wynosi 4,5 roku natomiast 
średni wiek ciągników - 2 lata. 

Ponadto Grupa współpracuje z grupą podwykonawców, którzy dysponują własnymi ciągnikami siodłowymi lub 
pełnymi zestawami transportowymi, spełniającymi wysokie wymagania co do ich jakości, wieku oraz możliwości 
przewozowych. W ramach współpracy Grupa zapewnia podmiotom posiadającym ciągniki siodłowe, jednostki 
transportowe, w których składuje się przewożony towar (np. tank-kontenery, cysterny, podwozia kontenerowe). 
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Jednostki transportowe posiadane przez Grupę spełniają rygorystyczne wymagania jakościowe. Zestawy 
transportowe posiadają nadajniki GPS, co pozwala na ich szybką lokalizację, jak również umożliwia kontrolę oraz 
analizę przebiegu ich trasy. 

2. Kluczowe czynniki i ważne trendy mające wpływ na wyniki operacyjne  
i finansowe Grupy  

Trendy 

W okresie od dnia 31 grudnia 2016 r. do Daty Prospektu Grupa nie zanotowała istotnych zmian w tendencjach 
mających wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Emitenta w stosunku do okresów objętych Skonsolidowanym 
Sprawozdaniem Finansowym. 

Zarząd uważa, że 2017 rok oraz lata kolejne będą charakteryzowały się niewielkim wzrostem realnego PKB w 
Polsce. Jednak tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie częściowo uzależnione od sytuacji gospodarczej 
w całej Unii Europejskiej oraz od globalnej koniunktury. Jednak na sytuację finansową Emitenta największy wpływ 
będą miały takie czynniki jak:  
 
Czynniki zewnętrzne:  

- dynamika wzrostu gospodarczego, który ma przełożenie na wielkość popytu na specjalistyczne usługi 
oferowane przez Grupę, 

- poziom ceny paliwa O/N na rynku, 
- wolumeny sprzedaży paliw silnikowych i LPG w sieci detalicznej stacji benzynowych obsługiwanych przez 

spółkę z Grupy.  

Czynniki wewnętrzne:  
- spodziewany wzrost wolumenu przewozów chemikaliów płynnych.  
- utrzymanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry kierowców z uprawnieniami do międzynarodowego 

przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania floty. 

Przewiduje się, że w 2017 r. tendencje rynkowe polegające na wzroście sprzedaży detalicznej benzyn oraz olejów 
napędowych oraz umiarkowanej aktywności gospodarczej w Polsce będą kontynuowane. Ponadto Emitent 
oczekuje, iż w drugiej połowie 2017 r. oraz w 2018 r. nastąpi wzrost wydatków na budownictwo drogowe w Polsce. 
 
Z racji niepewności co do przyszłych warunków gospodarczych oczekiwania i przewidywania Zarządu są obarczone 
wysoką dozą niepewności. 

 

Istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu 31 grudnia 2016 r.  

Po dniu 31 grudnia 2016 r. do Daty Prospektu nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały odzwierciedlone w 
Prospekcie. 

 

Czynniki mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe 

Kluczowe czynniki i ważne trendy mające wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Emitenta w latach 2015-2016 
zostały omówione poniżej. Emitent jest zdania, że poniższe czynniki i ważne tendencje rynkowe miały istotny wpływ 
na wyniki operacyjne i finansowe  Grupy w omawianych okresach i, o ile nie wskazano inaczej, będą one nadal 
miały istotny wpływ na jej wyniki operacyjne i finansowe w przyszłości: 

- Sytuacja gospodarcza w Polsce, 
- Wzrost wolumenu przewozów chemikaliów płynnych, 
- Spadek wolumenu przewozów mas bitumicznych, 
- Rozszerzenie działalności o usługi przewozowe paliw płynnych, 
- Dostępność kierowców z uprawnieniami ADR,  
- Wzrost rozpoznawalności marki Emitenta na rynkach Europy Zachodniej, 
- Poziom ceny paliwa O/N na rynku, 
- Wolumen sprzedaży paliw silnikowych w sieci detalicznej stacji benzynowych PKN Orlen S.A. oraz Shell, 
- Wolumen sprzedaży LPG w sieci detalicznej stacji benzynowych PKN Orlen S.A., 
- Pozyskanie nowych klientów, 
- Poziom kursu EUR/PLN. 
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Sytuacja gospodarcza w Polsce  

Działalność Emitenta koncentruje w dużej mierze na obszarze Polski, a tym samym trendy makroekonomiczne w 
polskiej gospodarce, a w szczególności ogólny rozwój gospodarczy oraz rozwój na rynkach, na których Emitent 
prowadzi działalność, miały w przeszłości oraz będą miały w przyszłości znaczący wpływ na wyniki Emitenta. 
Sprzedaż dla krajowych odbiorców stanowiła w roku 2016 r. 76% ogółu przychodów ze sprzedaży osiągniętych 
przez Grupę. 

W tabeli poniżej przedstawiono wzrost PKB w Polsce oraz wybrane inne wskaźniki makroekonomiczne dla 

wskazanych okresów. 

w %  2015  2014  2013  2012 

PKB  3,9  3,3  1,7  2,0 

Eksport  7,7  6,7  4,8  3,9 

Import  6,6  10,0  1,8  -0,7 

spożycie indywidualne   3,2  2,6  1,2  1,3 

nakłady brutto na środki trwałe  6,1  10,0  1,1  -1,6 

produkcja sprzedana przemysłu  4,8  4,1  1,8  0,5 

stopa bezrobocia rejestrowanego                9,7  11,4  13,4  13,4 

dynamika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych 

                -0,9  0,0  0,9  3,7 

Źródło: Ministerstwo Finansów, Informacja kwartalna o sytuacji makroekonomicznej i stanie finansów publicznych, 

nr 4/2016, 2/2015, 2/2014 

W latach 2012-2015 Polska znajdowała się w fazie lekkiego ożywienia gospodarczego. Jego szczyt przypadł na 
2015 r., kiedy realny PKB wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 3,9%. Umiarkowanej dynamice wzrostu 
gospodarczego towarzyszył wzrost spożycia podmiotów indywidualnych, których rokroczny wzrost można 
odnotować od 2012 r. (wzrost o 3,2% w  2015 r. w porównaniu do 2014 r.) W okresie tym odnotowano odbudowę 
nakładów brutto na środki trwałe, które ze spadku o 1,6% w 2012 r. zanotowały wzrost o 6,1% w 2015 r. wobec 
2014 r.  

Inflacja systematycznie spadała od 2012 r.– dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła w 2012 r. 
3,7% aby w 2015 r. osiągnąć wartość ujemną w wysokości – 0,9%. Ożywieniu gospodarczemu towarzyszył wzrost 
zatrudnienia – stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w latach 2012 - 2015 z 13,4% do 9,7%.  

Emitent w ramach działalności przewozów płynnych produktów chemicznych prowadzi działalność na obszarze 
Europy Zachodniej, jednak udział przychodów z tej działalności stanowił 24% ogółu przychodów ze sprzedaży 
osiągniętych przez Grupę w roku 2016 r.  

Niedawny światowy kryzys finansowy i gospodarczy oraz pogorszenie się koniunktury na rynkach finansowych 
wpłynęły i nadal wpływają na polską gospodarkę oraz gospodarkę europejską, natomiast nie wpłynęły w istotny 
sposób na działalność Emitenta. Wyniki prowadzonej działalności gospodarczej Emitenta w latach zakończonych 
31 grudnia, odpowiednio 2015 r. oraz w 2016 r. pokazują, iż Emitent pomimo negatywnych ogólnoświatowych 
trendów gospodarczych, zanotował istotny wzrost przychodów i zysku. 

 

Wzrost wolumenu przewozów chemikaliów płynnych 

Przychody netto ze sprzedaży wynikające ze zrealizowanych przewozów chemikaliów płynnych w okresie od 1 
stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stanowiły 23% sprzedaży ogółem i wynosiły 40 759 tys. zł. W porównaniu 
do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży netto wzrosły o ponad 24%. Wzrost poziomu 
osiągniętych przychodów netto tego segmentu działalności był wynikiem wzrostu wolumenów realizowanych 
przewozów chemikaliów płynnych. Emitent obserwuje stały trend wzrostowy wolumenów przewozów chemikaliów 
płynnych od kilku lat. I tak w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wolumen przewozów w tym 
segmencie wyniósł blisko 125 tys. ton w porównaniu do 107 tys. ton w podobnym okresie roku poprzedniego, co 
daje wzrost o blisko 17%. W latach 2014-2015 wzrost wolumenów przewozów płynnej chemii wyniósł 23%. Z uwagi 
na istotny wpływ na osiągane przychody netto ze sprzedaży oraz wyniki finansowe osiągane przez ten segment 
działalności Grupy, Emitent podejmuje niezbędne działania, związane między innymi z budową relacji z 
kontrahentami oraz inwestycjami w tabor, mające na celu utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu wolumenów 
przewozów chemikaliów płynnych w następnych okresach. W opinii Emitenta z uwagi na niepewność co do 
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przyszłych warunków rynkowych istnieje ryzyko, iż osiągnięta dynamika wzrostu wolumenów przewozów 
chemikaliów płynnych nie zostanie utrzymana w przyszłych latach. 

 

Spadek wolumenu przewozów mas bitumicznych 

Przychody netto ze sprzedaży wynikające ze zrealizowanych przewozów mas bitumicznych w okresie od 1 stycznia 
2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stanowiły 7% sprzedaży ogółem i wynosiły 12 068 tys. zł. W porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego przychody ze sprzedaży netto spady o 21,8%. Spadek poziomu osiągniętych 
przychodów netto tego segmentu działalności Emitenta był wynikiem spadku wolumenów realizowanych 
przewozów mas bitumicznych.  Główną przyczyną tego zjawiska jest mniejsza liczba realizowanych inwestycji 
drogowych wynikająca z ilości rozstrzygniętych i realizowanych przetargów dotyczących inwestycji drogowych, 
finansowanych poprzez środki z nowej perspektywy UE na lata 2014-2020. W opinii Emitenta z uwagi na 
niepewność co do przyszłej skali realizacji inwestycji drogowych w Polsce istnieje ryzyko, iż wartości wolumenów 
przewozów mas bitumicznych nie będą kształtowały się w przyszłych latach  na poziomach wyższych niż w 2016 r 

 

Rozszerzenie działalności o usługi przewozowe paliw płynnych 

W 2016 r. Emitent rozszerzył swoja działalność o przewozy paliw płynnych. Nastąpiło to poprzez nabycie w dniu 
29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki OTP S.A. (dawniej Orlen Transport S.A.). W wyniku tej transakcji przychody 
netto ze sprzedaży Grupy wzrosły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o 182% do poziomu 176 
613 tys. zł. Przewozy paliw płynnych stanowią największy segment działalności Grupy z 63% udziałem w łącznej 
sprzedaży. Z uwagi na znaczący wpływ tego segmentu przewozów na osiągane wyniki, Emitent stale monitoruje 
rynek transportu paliw płynnych w celu rozszerzenia relacji z dotychczasowymi klientami oraz pozyskania nowych 
kontraktów transportowych. 

 

Dostępność kierowców z uprawnieniami ADR  

W celu realizacji przewozów paliw płynnych, chemii płynnej, mas bitumicznych oraz płynnych produktów 
spożywczych Grupa zatrudnia ponad 500 kierowców. Z uwagi na charakter przewożonych materiałów wszyscy 
kierowcy powinni posiadać uprawnienia do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (ADR). W ostatnim 
czasie można zauważyć zmniejszoną dostępność kierowców z uprawnieniami ADR na krajowym rynku pracy. 
Sytuacja taka może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy w zakresie realizacji zawartych kontraktów oraz 
możliwości pozyskiwania nowych umów transportowych. Z uwagi na fakt, iż dostępność kierowców z uprawnieniami 
ADR ma istotny wpływ na działalność operacyjną oraz na możliwości rozwoju całej Grupy, podjęto czynności w celu 
ograniczenia tej tendencji m.in. systematyczne pozyskiwania kierowców na terenie całej Polski oraz oferowanie 
kursów ADR dla nowych kierowców. 

 

Wzrost rozpoznawalności marki Emitenta na rynkach Europy Zachodniej 

W 2016 r. nastąpił wzrost skali działalności Emitenta wyrażony w osiąganych przychodach netto ze sprzedaży oraz 
wielkości posiadanego specjalistycznego taboru. Według Zarządu Emitenta, Grupa Trans Polonia została liderem 
na rynku transportu materiałów niebezpiecznych w Polsce. Fakt ten został zauważony w centrach dystrybucyjnych 
koncernów chemicznych zlokalizowanych w Europie Zachodniej i przełożył się na intensyfikację kontaktów 
handlowych skutkujących wzrostem wolumenów przewozu produktów chemii płynnej. W następnych okresach 
Emitent przewiduje, iż wzrost rozpoznawalności marki Emitenta na rynkach UE spowoduje utrzymanie 
dotychczasowej tendencji wzrostowej w segmencie chemii płynnej poprzez rozszerzenie obecnych i nawiązanie 
nowych relacji biznesowych.   

 

Poziom ceny paliwa O/N na rynku 

Poziom cen paliwa O/N kształtujący się na rynku wywiera bezpośredni oraz pośredni wpływ na osiągane przychody 
oraz wyniki finansowe Grupy. Cena paliwa O/N jest istotnym czynnikiem kosztowym prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie transportu drogowego, bezpośrednio oddziałowującym na osiągane wyniki finansowe. 
Jednak z uwagi na fakt, iż główne kontrakty transportowe posiadają mechanizm przenoszenia poniesionych 
kosztów zakupu paliwa na zleceniodawcę, wpływ cen paliwa O/N na skonsolidowany wynik finansowy Emitenta 
jest w tym zakresie istotnie ograniczony. Ponadto cena paliw benzynowych na stacjach benzynowych ma istotny 
wpływ na kształtowanie się popytu kreowanego przez konsumentów detalicznych. Im cena niższa tym większa 
skłonność konsumentów indywidualnych do wykorzystania pojazdów mechanicznych w transporcie prywatnym. 
Wzmożony popyt na paliwa na stacjach benzynowych przekłada się na wzrost wolumenów przewozów paliw 
płynnych realizowanych przez Emitenta, co ma wpływ na osiągane wyniki finansowe. 

 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

61

Wolumen sprzedaży paliw silnikowych w sieci detalicznej stacji benzynowych PKN Orlen S.A. oraz Shell 

Spółka zależna od Emitenta świadczy usługi transportu paliw silnikowych na stacje benzynowe posiadane przez 
PKN Orlen S.A. oraz Shell. Przychody netto ze sprzedaży wynikające ze zrealizowanych przewozów paliw 
silnikowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. stanowiły 52% sprzedaży ogółem i wynosiły 
91 933 tys. zł. Poziom osiągniętych przychodów netto tego segmentu był wynikiem wzrostu wolumenów 
realizowanych przewozów. Emitent obserwuje stały trend wzrostowy wolumenów przewozów paliw silnikowych od 
kilku lat. I tak w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wolumen przewozów w tym segmencie wyniósł 
blisko 5 253 tys. m3w porównaniu do 4 970 tys. m3 w analogicznym okresie roku poprzedniego, co daje wzrost o 
blisko 6%. Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągane wolumeny przewozów tego segmentu jest wolumen 
paliw sprzedawanych w sieciach detalicznych PKN Orlen S.A. oraz Shell, który uzależniony jest od cen paliw 
oferowanych na stacjach benzynowych oraz od siły nabywczej konsumentów w Polsce. Z uwagi na istotny wpływ 
na osiągane przychody netto ze sprzedaży oraz wyniki finansowe tego segmentu, Emitent monitoruje trendy 
kształtujące się na tym rynku i podejmuje działania mające na celu dywersyfikację źródeł przychodów w następnych 
okresach poprzez nawiązanie nowych relacji biznesowych. W opinii Emitenta z uwagi na niepewność co do 
przyszłych warunków rynkowych istnieje ryzyko, iż osiągnięta dynamika wzrostu wolumenów przewozów tego 
segmentu nie zostanie utrzymana w przyszłych latach. 

 

Wolumen sprzedaży LPG w sieci detalicznej stacji benzynowych PKN Orlen S.A. 

Spółka zależna od Emitenta świadczy usługi transportu LPG na stacje benzynowe posiadane przez PKN Orlen S.A. 
Przychody netto ze sprzedaży wynikające ze zrealizowanych przewozów LPG w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. stanowiły 11% sprzedaży ogółem i wynosiły 18 733 tys. zł. Poziom osiągniętych przychodów 
netto tego segmentu był wynikiem wzrostu wolumenów realizowanych przewozów. Emitent obserwuje stały trend 
wzrostowy wolumenów przewozów LPG od kilku lat. I tak w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
wolumen przewozów w tym segmencie wyniósł blisko 260 tys. ton w porównaniu do 204 tys. ton w analogicznym 
okresie roku poprzedniego, co daje wzrost o ponad 27%. Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągane 
wolumeny przewozów tego segmentu jest wolumen LPG sprzedawanych w sieciach detalicznych PKN Orlen S.A, 
który uzależniony jest od różnicy cen paliw i LPG oferowanych na stacjach benzynowych oraz od siły nabywczej 
konsumentów w Polsce. W opinii Emitenta z uwagi na niepewność co do przyszłych warunków rynkowych istnieje 
ryzyko, iż osiągnięta dynamika wzrostu wolumenów przewozów tego segmentu nie zostanie utrzymana w 
przyszłych latach. 

 

Pozyskanie nowych klientów  

Emitent stale podejmuje niezbędne działania mające na celu wzrost wartości realizowanych wolumenów 
przewozowych, osiąganych przychodów netto ze sprzedaży oraz wyników finansowych. Działanie te są 
nakierowane na rozszerzenia relacji z dotychczasowymi klientami oraz pozyskiwania nowych kontraktów 
transportowych. W tym celu prowadzone są działania marketingowe mające na celu zaprezentowanie oferty 
transportowej Grupy koncernom chemicznym oraz petrochemicznym zlokalizowanym w kraju oraz na terenie UE. 
Z uwagi na wzrost rozpoznawalności marki Emitenta szczególnie zintensyfikowane działania sprzedażowe 
prowadzone są na rynkach Europy Zachodniej poprzez biura handlowe zlokalizowane w Holandii, Francji oraz 
Hiszpanii. Emitent upatruje największe możliwości pozyskania nowych klientów biznesowych na rynkach UE 
skutkujących zwiększeniem wolumenów przewożonych towarów oraz przyczyniających się do zwiększenia wartości 
przychodów netto ze sprzedaży oraz wyników finansowych. 

 

Poziom kursu EUR/PLN 

Poziom kursu EUR/PLN kształtujący się na rynku wywiera wpływ na osiągane przychody netto ze sprzedaży oraz 
wyniki finansowe Emitenta. Wpływ kursu EUR/PLN na poziom przychodów netto ze sprzedaży wynika z faktu, iż 
Emitent prowadzi działalność transportową poza granicami kraju, głównie na terenie Europy Zachodniej. Przychody 
netto ze sprzedaży wynikające ze zrealizowanych przewozów poza granicami kraju w okresie od 1 stycznia 2016 
r. do 31 grudnia 2016 r. stanowiły 24% sprzedaży ogółem i wynosiły 42 631 tys. zł. Udział przychodów osiąganych 
z przewozów zagranicznych w sprzedaży ogółem uległ obniżeniu z poziomu 58% osiągniętego w roku 2015 r. i 
związany jest z rozszerzeniem działalności Emitenta o transport paliw płynnych, które w całości dokonywane są na 
terenie Polski i tym samym zmniejszył wrażliwość wyników finansowych Emitenta na wahania kursu EUR/PLN. 
Rozszerzenie działalności Emitenta spowodowało natomiast wzrost na dzień 31 grudnia 2016 r. zobowiązań 
finansowych Emitenta denominowanego w EUR po przeliczeniu na PLN do wartości 29 560 tys. zł. Emitent stara 
się równoważyć wartość dokonywanych płatności w walucie EUR w stosunku do wartości wpływów ze sprzedaży 
osiąganych między innymi z przewozów zagranicznych, co w opinii Emitenta, znacząco ogranicza ryzyko 
znacznego wpływu wahań kursu EUR/PLN. 
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Emitent systematycznie monitoruje kluczowe czynniki, mające wpływ na działalność operacyjną i wynik finansowy 
Grupy oraz prowadzi działania mające na celu ograniczenie wpływu zidentyfikowanych czynników ryzyka na wyniki 
finansowe Emitenta. Poza czynnikami opisanymi powyżej oraz pozostałymi informacjami opisanymi w niniejszym 
rozdziale oraz w rozdziale II Czynniki ryzyka, na Datę Prospektu Emitent nie identyfikuje jakichkolwiek tendencji, 
niepewności, żądań, zobowiązań czy zdarzeń, które z dużym prawdopodobieństwem mogłyby istotnie wpłynąć na 
perspektywy rozwoju Emitenta w bieżącym roku obrotowym. Zdaniem Zarządu, poza nabyciem w dniu 29 lutego 
2016 r. 100% akcji spółki OTP S.A. nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne, ani czynniki 
szczególne, które miałyby istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej Emitenta w okresie od 1 stycznia 2016 
r. do 31 grudnia 2016 r. 

3. Segmenty działalności  

Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za rok 2015 zawierają następujące segmenty operacyjne Emitenta: (i) 
transport drogowy oraz (ii) transport intermodalny. W 2015 r. zaprzestano oferowania usług transportowych w 
ramach transportu intermodalnego.   

W związku z nabyciem 29 lutego 2016 r. Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) – podmiotu świadczącego 
odrębny rodzaj usług transportowych w zakresie przewozu paliw, dla celów zarządczych Emitent podzielił 
dotychczasowy segment transportu drogowego na dwa segmenty operacyjne w oparciu o działalność prowadzoną 
w strategicznych jednostkach gospodarczych oferujących odmienne produkty i usługi podlegające odrębnemu 
zarządzaniu. Na tej podstawie wyodrębniono dwa sprawozdawcze segmenty operacyjne: 

- segment usług transportu paliw, 
- segment usług transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych. 

W związku z powyższym część danych finansowych zostanie przedstawiona w niniejszym Prospekcie w 
wymienionych powyżej segmentach sprawozdawczych. 

 

Wyniki segmentów operacyjnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

tys. zł 
Transport 

paliw 

Transport 

chemii, 
asfaltów i 

produktów 
spożywczych 

Pozostałe Razem 

Wynik operacyjny segmentu (EBIT) 12 340 419 2 524 15 283 

Amortyzacja 5 267 4 076 0 9 343 

Wynik operacyjny segmentu + 
amortyzacja (EBITDA) 

17 607 4 495 2 524 24 626 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

*/  EBIT  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny  Pomiar  Wyników.  Zaprezentowana  i  wyliczona  wartość  EBIT  jest  tożsama  z  zyskiem/stratą  z  działalności 

operacyjnej. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w tytule tabeli.  

**/  EBITDA  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny Pomiar Wyników. Zaprezentowana i wyliczona wartość EBITDA stanowi sumę wyniku (zysku/straty) z działalności 

operacyjnej  i amortyzacji. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w  tytule 

tabeli. 
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Wyniki segmentów operacyjnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

tys. zł Transport paliw 

Transport 
chemii, 

asfaltów i 
produktów 

spożywczych 

Pozostałe Razem 

Wynik operacyjny segmentu 
(EBIT) 

0 2 491 -1 425 1 066 

Amortyzacja 0 4 463 0 4 463 

Wynik operacyjny segmentu + 
amortyzacja (EBITDA) 

0 6 954 -1 425 5 529 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
 
*/  EBIT  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny  Pomiar  Wyników.  Zaprezentowana  i  wyliczona  wartość  EBIT  jest  tożsama  z  zyskiem/stratą  z  działalności 

operacyjnej. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w tytule tabeli.  

**/  EBITDA  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny Pomiar Wyników. Zaprezentowana i wyliczona wartość EBITDA stanowi sumę wyniku (zysku/straty) z działalności 

operacyjnej  i amortyzacji. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w  tytule 

tabeli. 

 
Szczegółowa analiza dotycząca przychodów Emitenta oraz kosztów działalności Emitenta w poszczególnych 
segmentach operacyjnych została przedstawiona w niniejszym rozdziale w punkcie zatytułowanym „Wyniki 
działalności”. 

4. Perspektywy rozwoju 

W okresie od dnia 31 grudnia 2016 r. do Daty Prospektu Grupa nie zanotowała istotnych zmian w tendencjach 
mających wpływ na wyniki operacyjne i finansowe Emitenta w stosunku do okresów objętych Skonsolidowanym 
Sprawozdaniem Finansowym. 
 
Zarząd uważa, że 2017 rok oraz lata kolejne będą charakteryzowały się niewielkim wzrostem realnego PKB w 
Polsce. Jednak tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie częściowo uzależnione od sytuacji gospodarczej 
w całej Unii Europejskiej oraz od globalnej koniunktury. Jednak na sytuację finansową Emitenta największy wpływ 
będą miały takie czynniki jak:  
 
Czynniki zewnętrzne:  

- dynamika wzrostu gospodarczego, który ma przełożenie na wielkość popytu na specjalistyczne usługi 
oferowane przez Grupę, 

- poziom ceny paliwa O/N na rynku, 
- wolumeny sprzedaży paliw silnikowych i LPG w sieci detalicznej stacji benzynowych obsługiwanych przez 

spółkę z Grupy.  

Czynniki wewnętrzne:  
- spodziewany wzrost wolumenu przewozów chemikaliów płynnych.  
- utrzymanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry kierowców z uprawnieniami do międzynarodowego 

przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR) oraz zapewnienie optymalnego wykorzystania floty 

Przewiduje się, że w 2017 r. tendencje rynkowe polegające na wzroście sprzedaży detalicznej benzyn oraz olejów 
napędowych oraz umiarkowanej aktywności gospodarczej w Polsce będą kontynuowane. Ponadto Emitent 
oczekuje, iż w drugiej połowie 2017 r. oraz w 2018 r. nastąpi wzrost wydatków na budownictwo drogowe w Polsce. 
 
Z racji niepewności co do przyszłych warunków gospodarczych oczekiwania i przewidywania Zarządu są obarczone 
wysoką dozą niepewności. 
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5. Istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu 31 grudnia 2016 r.  

Po dniu 31 grudnia 2016 r. nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały odzwierciedlone w Prospekcie. 

6.  Omówienie wybranych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 

dochodów  

Wyniki działalności 

Omówienie wyników działalności za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. i zakończony 31 grudnia 
2015 r.  

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 
Emitenta za wskazane okresy: 
 

Działalność 
kontynuowana  

01.01-31.12.2016 
(tys. zł) 

01.01-31.12.2015 
(tys. zł) 

Zmiana 2016/2015  
(w %) 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

176 613 62 625 182 

Koszt własny sprzedaży 151 197 56 236 169 

Zysk (strata) ze 
sprzedaży  

25 417 6 389 298 

Koszty ogólnego zarządu 13 816 5 081 172 

Koszty sprzedaży 1 168 0  - 

Pozostałe przychody 
operacyjne 

9 817 1 980 396 

Pozostałe koszty 
operacyjne 

4 967 2 222 124 

Zysk (strata) z 
działalności operacyjnej 

15 283 1 066 1 334 

EBITDA 24 626 5 529 345 

Przychody finansowe 187 220 -15 

Koszty finansowe 5 414 641 745 

Udział w zyskach/stratach 
jednostek 
stowarzyszonych i 
wspólnych 
przedsięwzięciach 

-2 -2 0 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

10 055 643 1 464 
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Podatek dochodowy 1 838 186 888 

Zysk (strata) netto z 
działalności 
kontynuowanej 

8 217 457 1 698 

 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
 
*/  EBITDA  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny Pomiar Wyników. Zaprezentowana i wyliczona wartość EBITDA stanowi sumę wyniku (zysku/straty) z działalności 

operacyjnej i amortyzacji. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku 

tabeli. 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  
   
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2016 r. Grupa zanotowała wysoką dynamikę wyników finansowych 
na wszystkich poziomach skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. Na znaczące wzrosty 
wyników finansowych w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. istotny wpływ miał wzrost skali działalności Emitenta 
spowodowany nabyciem 29 lutego 2016 r. spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej wyników w 
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym od dnia jej nabycia. 
 
W okresie tym Grupa wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 176 613 tys. zł i zanotowała wzrost 
sprzedaży w wysokości 182% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym to przychody 
wyniosły 62 625 tys. zł. W okresie tym zanotowano 169 % wzrost kosztów własnych sprzedaży z poziomu 56 236 
tys. zł w 2015 roku do 151 197 tys. zł. Większa dynamika wzrostu przychodów netto ze sprzedaży niż kosztów 
własnych sprzedaży pozwoliła na osiągniecie zysku ze sprzedaży brutto na poziomie 25 417 tys. zł. Wynik ten w 
stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego wzrósł o 298% z poziomu 6 389 tys. zł. W 2016 r. 
znacząco wzrosły (o 172%) koszty ogólnego zarządu z poziomu 5 081 tys. zł do poziomu 13 816 tys. zł . Powodem 
wzrostu kosztów ogólnego zarządu w 2016 r. było i) ujęcie w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 
kosztów ogólnego zarządu ponoszonych przez spółkę OTP S.A. ii) oraz poniesienie kosztów akwizycji (w wysokości 
2 855 tys. zł.) związanych z nabyciem 29 lutego 2016 r. spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.). Na wyniki 
osiągnięte przez Grupę w 2016 r. znaczny wpływ miał koszt sprzedaży w wysokości 1 168 tys. zł. Jest to koszt 
niepieniężny wynikający z amortyzacji relacji z klientem PKN Orlen S.A. (wartość niematerialna i prawna), która 
została wyodrębniona w toku ostatecznego rozliczenia transakcji nabycia OTP S.A. oraz wyceniony według 
wartości godziwej metodą wielookresowej nadwyżki dochodów („MEEM”). Relacja ta podlega amortyzacji liniowej 
przez oszacowany okres planowanego wykorzystania równy 12 lat i ustalony na podstawie okresu obowiązywania 
umowy, który wynosi 5 lat z możliwością przedłużenia obowiązywania o kolejne 2 lata oraz dodatkowego 
szacowanego okresu 5 lat w jakim relacja z klientem będzie utrzymana i spodziewane są dalsze korzyści 
ekonomiczne z tytułu współpracy z klientem PKN Orlenem po wygaśnięciu obowiązującej umowy. Wzrost (o 396%) 
pozostałych przychodów operacyjnych z poziomu z poziomu 1 980 tys. zł do 9 817 tys. zł wynika w głównej mierze 
z większego zysku uzyskanego ze sprzedaży aktywów trwałych (środki transportu) w wysokości 5 322 tys. zł oraz 
z uzyskania przychodów z tytułu odszkodowań i kar w wysokości 2 288 tys. zł związanych z realizacja kontraktów 
transportowych. Wzrostowi pozostałych przychodów operacyjnych towarzyszył wzrost o 124% pozostałych kosztów 
operacyjnych. Na poniesione 2016 r. pozostałe koszty operacyjne w wysokości 4 967 tys. zł w głównej mierze miały 
wpływ koszty związane z karami i odszkodowaniami w wysokości 3 242 tys. zł. związane z realizacją kontraktów 
przewozowych paliw. Przychody, jak i ponoszone koszty z tytułu kar i odszkodowań są stałym elementem realizacji 
kontraktów dotyczących przewozu paliw. Grupa osiągnęła w 2016 r zysk z działalności operacyjnej w wysokości 15 
283 tys. zł w porównaniu do 1 066 tys. zł w 2015 roku. Na tak znaczny wzrost osiągniętego wyniku miały wpływ 
następujące czynniki: i) skokowy wzrost skali działalności Grupy w 2016 roku, ii) konsekwentnie prowadzone 
działania związane z poprawą efektywności działalności Grupy oraz iii) osiągnięty zysk ze sprzedaży nieużywanych 
środków transportu. Wynik EBITDA w roku 2016 wyniósł 24 626 tys. zł w porównaniu do 5 529 tys. zł osiągniętego 
w roku 2015. Na wzrost wyniku EBIDTA w 2016 roku największy wpływ miał wzrost osiągniętego zysku z 
działalności operacyjnej, który został skorygowany o wartość amortyzacji w 2016 r. w wysokości 9 343 tys. zł. Na 
osiągnięte wyniki w 2016 roku znaczny wpływ miały koszty finansowe, które wyniosły 5 414 tys. zł. Na ich wzrost 
największy wpływ miał znaczny wzrost zadłużenia Grupy z tytułu leasingu finansowego oraz finansowania 
akwizycyjnego związanego z nabyciem 29 lutego 2016 r. spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.). W 2016 
Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 8 217 tys. zł w porównaniu do zysku netto w wysokości 457 tys. zł w 2015 
r. 
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Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  
 
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 r. Grupa wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w 
wysokości 62 625 tys. zł. W okresie tym zanotowano koszty własne sprzedaży na poziomie56 236 tys. zł oraz 
osiągnięto zysk ze sprzedaży brutto w wysokości 6 389 tys. zł. W 2015 r. koszty ogólnego zarządu wyniosły 5 081 
tys. zł . Wysoki poziom kosztów ogólnego zarządu w 2015 r. spowodowany był poniesieniem kosztów akwizycji (w 
wysokości 1 192 tys. zł.) związanych z sfinalizowanym nabyciem w dniu 29 lutego 2016 r. spółki Orlen Transport 
S.A. (obecnie OTP S.A.). Wartość pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości  1 980 tys. zł wynika w 
głównej mierze z niższych przychodów uzyskanych z tytułu odszkodowań i kar w wysokości 987 tys. zł. w 2015 r. 
związanych z realizacja usług transportowych. Na poniesione 2015 r. pozostałe koszty operacyjne w wysokości 2 
222 tys. zł w głównej mierze miały wpływ i) osiągnięta strata ze zbycia środków trwałych w wysokości 427 tys. zł, 

ii) koszty związane z karami i odszkodowaniami w wysokości 527 tys. zł. związane z realizacją usług przewozowych 
oraz iii) utworzenie rezerw na nieściągalne należności w wysokości 503 tys. zł. Grupa osiągnęła w 2015 r zysk z 
działalności operacyjnej w wysokości 1 066 tys. zł.. Na poziom osiągniętego wyniku miały wpływ następujące 
czynniki i) spadek rentowności oferowanych usług przez Grupę w 2015 roku,  ii) wzrost kosztów ogólnego zarządu 
spowodowany głównie poniesionymi kosztami akwizycji oraz iii) wyższy poziom pozostałych kosztów operacyjnych. 
Wynik EBITDA w roku 2015 wyniósł 5 529 tys. zł. Na osiągnięte wyniki w 2015 roku znaczny wpływ miały koszty 
finansowe, w wysokości  641 tys. zł, na których poziom największy wpływ miał niższy poziom kosztów odsetkowych 
z tytułu leasingu finansowego oraz ii) niższy poziom straty na różnicach kursowych. W 2015 Grupa osiągnęła zysk 
netto w wysokości 457 tys. zł. 

 

Przychody netto ze sprzedaży  

 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
 
 
Przychody netto ze sprzedaży w podziale na rodzaje przewożonych produktów 

 

Przychody wg. 
rodzaju 

transportowanego 
produktu 

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 
Zmiana 2016/2015 

(w %) 

tys. zł udział (w %) tys. zł udział (w %)   

Transport - paliwa 
silnikowe 

91 933 52 0 - - 

Transport – LPG 18 733 11 0 - - 

Transport - płynna 
chemia 

40 759 23 32 868 52 24 
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Transport - masy 
bitumiczne 

12 068 7 15 436 25 - 22                     

Transport - płynne 
spożywcze 

12 477 7 10 699 17 17 

Transport - stałe 
spożywcze 

67 0 2 981 5 -98                        

Pozostałe 576 0 642 1 -10                        

Ogółem 176 613 100 62 625 100 182 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

 
Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  
 
Największy udział w wysokości 52% w strukturze sprzedaży Grupy miał transport paliw silnikowych, który 
wygenerował w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie 91 
933 tys. zł. Przychody w tym segmencie pozyskiwane są w wyniku realizacji kontraktów transportowych zawartych 
z największymi koncernami paliwowymi działającymi na terenie Polski, w tym od największego dostawcy jakim jest 
Grupa Orlen, i związane są z dostawami paliw na stacje benzynowe zlokalizowane na terenie całej Polski.  
 
Poziom osiągniętych przychodów netto tego segmentu był wynikiem wzrostu wolumenów realizowanych 
przewozów. W omawianym okresie wolumen przewozów w tym segmencie wyniósł ponad 5 253 tys. m3 w 
porównaniu do 4 970 tys. m3 w 2015 r, co daje wzrost o blisko 6%. 2016 r. był szczególnie udany w związku ze 
wzrostem konsumpcji paliw w okresie wakacyjnym oraz ogólnym wzrostem sprzedaży detalicznej paliw w Polsce 
w ramach koncernu PKN Orlen S.A. oraz Shell. 
 
Dodatnią dynamikę przychodów netto ze sprzedaży w omawianym zakresie zanotował również dotychczasowy, 
podstawowy segment działalności, jakim jest segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych. Udział 
w przychodach netto ze sprzedaży netto ogółem tych segmentów wyniósł w 2016 r. 37%. Segment ten wygenerował 
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 65 372 tys. zł i 
zanotował dodatnią dynamikę na poziomie 5%. Szczególny wpływ na wzrost przychodów w tym segmencie, w 
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, miał segment transportu płynnych produktów 
chemicznych, który uzyskał wzrost wartości przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 24%. Segment ten 
uzyskał przychody netto ze sprzedaży w 2016 r. w wysokości 40 759 tys. zł w porównaniu do 32 868 tys. zł 
osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Głównym czynnikiem mającym wpływ na wzrost wartości 
osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży było zwiększenie wartości wolumenów przewozów w tym segmencie, 
który wyniósł blisko 125 tys. ton w porównaniu do 107 tys. ton w analogicznym okresie roku poprzedniego, co daje 
wzrost o blisko 17%. Ten pozytywny wynik został uzyskany w wyniku rozwoju relacji handlowych z obecnymi 
klientami oraz pozyskiwania nowych kontrahentów na terenie Unii Europejskiej. 
 
Wysoki udział w wysokości 11% w przychodach netto ze sprzedaży ogółem zanotował segment transportu LPG. 
W omawianym okresie segment ten uzyskał wartość przychodów netto ze sprzedaży na poziomie 18 733 tys. zł. 
Wartość ta była efektem wzrostu wolumenów realizowanych przewozów. I tak w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. wolumen przewozów w tym segmencie wyniósł blisko 260 tys. ton w porównaniu do 204 tys. ton 
w analogicznym okresie roku poprzedniego, co daje wzrost o ponad 27%. Głównym czynnikiem mającym wpływ 
na wzrost wartości wolumenów przewozowych tego segmentu jest wzrost wartości LPG sprzedawanych w sieciach 
detalicznych PKN Orlen S.A. na ternie całego kraju.  
 
Ujemną dynamikę przychodów w wysokości 22% zanotowano natomiast w obszarze transportu asfaltów.  
Przychody netto ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły 12 068 tys. zł w porównaniu do 15 436 tys. zł w 2015 r. Spadek 
poziomu osiągniętych przychodów netto tego segmentu był wynikiem spadku wolumenów realizowanych 
przewozów mas bitumicznych. Główną przyczyną tego zjawiska jest mniejsza liczba realizowanych inwestycji 
drogowych wynikająca z ilości rozstrzygniętych i realizowanych przetargów dotyczących inwestycji drogowych, 
finansowanych poprzez środki z nowej perspektywy UE na lata 2014-2020.  
 
Segment transportu płynnych produktów spożywczych z udziałem 7% osiągnął w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 
31 grudnia 2016 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 12 477 tys. zł w porównaniu do 10 699 tyś zł w roku 
2015. Wzrost wartości osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży w wysokości 17 % został osiągnięty dzięki 
wzrostowi wolumenu przewożonych produktów. W 2016 roku segment ten odnotował wolumen przewozowy na 
poziomie 53 tys. ton w porównaniu do 44 tys. ton w 2015 r., co daje wzrost o 20 %. Wzrost wolumenu przewozowego 
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w tym segmencie nie przełożył się na analogiczny wzrost wartości przychodów netto ze sprzedaży m. in. z uwagi 
na spadek stawek przewozowych w tym segmencie. 
 
W 2016 r. zaprzestano oferowania usług transportowych stałych surowców spożywczych, co skutkowało spadkiem 
przychodów netto ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o 98% do poziomu 67 tys. 
zł.  

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  
 
Największy udział w wysokości 52% w strukturze sprzedaży Grupy miał segment transportu płynnych produktów 
chemicznych, który wygenerował w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. przychody netto ze 
sprzedaży na poziomie 32 868 tys. zł. Poziom osiągniętych przychodów netto tego segmentu był wynikiem wzrostu 
wolumenów realizowanych przewozów. W omawianym okresie wolumen przewozów w tym segmencie wyniósł 
ponad 107  tys. ton w porównaniu do 87 tys. ton w 2014 r, co daje wzrost o 23 %. Wynik został uzyskany w wyniku 
rozwoju relacji handlowych z obecnymi klientami oraz pozyskiwania nowych kontrahentów na terenie Unii 
Europejskiej. 
 
Przychody netto ze sprzedaży w 2015 roku w obszarze transportu asfaltów wyniosły 15 436 tys. zł.i ich poziom był 
wynikiem spadku wolumenów realizowanych przewozów mas bitumicznych. Główną przyczyną tego zjawiska była 
mniejsza liczba realizowanych inwestycji drogowych wynikająca z ilości rozstrzygniętych i realizowanych 
przetargów dotyczących inwestycji drogowych, finansowanych poprzez środki z nowej perspektywy UE na lata 
2014-2020.  
 
Segment transportu płynnych produktów spożywczych z udziałem 17% osiągnął w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r. przychody netto ze sprzedaży w wysokości 10 699 tys. zł Poziom przychodów netto ze sprzedaży 
został osiągnięty dzięki wzrostowi wolumenu przewożonych produktów. W 2015 roku segment ten odnotował  
wolumen przewozowy na poziomie 44 tys. ton w porównaniu do 35 tys. ton w 2014 r., co daje wzrost o 24 %. Wzrost 
wolumenu przewozowego w tym segmencie nie przełożył się na analogiczny wzrost wartości przychodów netto ze 
sprzedaży z uwagi na spadek stawek przewozowych w tym segmencie. 
 
W 2015 r. segment usług transportowych stałych surowców spożywczych osiągnął przychody netto ze sprzedaży 
w wysokości 2 981 tys. zł.. Na spadek wartości przychodów netto ze sprzedaży głównie miało wpływ zmniejszenie 
wolumenów przewozowych w tym segmencie oraz spadek stawek przewozowych. Wyniki tego segmentu w 2015 r 
oraz zakładane perspektywy jego rozwoju spowodowały, iż Grupa zdecydowała o zaprzestaniu oferowania usług 
transportowych stałych surowców spożywczych w 2016 roku. 

 
Koszty według rodzaju 

 

KOSZTY 
WEDŁUG 
RODZAJU  

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 
Zmiana 2016/2015  

(w %) 

tys. zł 
udział (w 

%) 
tys. zł 

udział (w 
%) 

  

Amortyzacja 9 343 5,6 4 463 7,3 109 

Zużycie 
materiałów i 
energii 

35 987 21,6 6 195 10,1 481 

Usługi obce 79 772 47,8 43 831 71,5 82 

Podatki i opłaty 6 443 3,9 2 636 4,3 144 

Wynagrodzenia 25 718 15,4 2 276 3,7 1 030 

Ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia 

6 246 3,7 384 0,6 1 527 
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Pozostałe 
koszty 
rodzajowe (z 
tytułu) 

3 469 2,1 1 532 2,5 126 

Wartość 
sprzedanych 
usług 

0 0,0 0 0,0 - 

Koszty według 
rodzaju, razem 

166 978 100 61 317 100 172 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

 
Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  
 
Koszty rodzajowe w okresie w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 166 978 tys. zł, co 
oznacza wzrost o 172% w porównaniu z kwotą 61 317 tys. zł w okresie zakończonym 31 grudnia 2015 r. Było to 
spowodowane przede wszystkim zwiększeniem skali działalności Emitenta w okresie objętym Skonsolidowanym 
Sprawozdaniem Finansowym poprzez nabycie w dniu 29 lutego 2016 r. spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP 
S.A.). Największy udział w kosztach rodzajowych ogółem miały: i) koszty z tytułu usług obcych z udziałem 47,8 %; 
ii) koszty związane ze zużyciem materiałów i energii z udziałem 21,6 % oraz iii) wynagrodzenia z udziałem 15,4 %. 
 
Koszty związane z usługami obcymi w omawianym okresie wyniosły 79 772 tys. zł w stosunku do 43 831 tys. zł 
poniesionych w 2015 r. Wzrost o 82% wynikał przede wszystkim z faktu wzrostu skali działalności Emitenta 
spowodowanego nabyciem 29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.). W skład 
kosztów usług obcych wchodzą przede wszystkim usługi transportowe oraz koszty prawne i doradcze związane z 
zakończonym procesem akwizycyjnym. Wartość kosztów akwizycji bezpośrednio związanych z nabyciem OTP S.A. 
ujętych w 2016 roku w kosztach ogólnego zarządu wynosi 2.855 tys. zł.  
 
Kolejną znaczącą pozycją kosztową było zużycie materiałów i energii, które w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 
grudnia 2016 r. wyniosły 35 987 tys. zł w stosunku do 6 195 tys. zł poniesionych w 2015 r., co daje wzrost o 481%. 
W 2016 roku koszty zużycia materiałów i energii stanowią 21,6% kosztów ogółem w stosunku do 10,1% w 2015 
roku. Najwyższą dynamikę zanotowały koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń i innych świadczeń z tym związanych, 
które wzrosły z poziomu 2.660 tys. zł w 2015 roku do 31.964 tys. zł w 2016 roku. 
 
W strukturze kosztów rodzajowych widoczny jest również wzrost wartości amortyzacji o 109%. Wartość amortyzacji  
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosła 9 343 tys. zł w stosunku do 4 463 tys. zł w 2015 r. 
Powodem wzrostu amortyzacji w 2016 r. było ujęcie w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym kosztów 
amortyzacji ponoszonych przez spółkę OTP S.A. oraz koszt amortyzacji relacji z klientem PKN Orlen S.A. w 
wysokości 1 168 tys. zł. 
 
Wzrost kosztów związanych z zużyciem materiałów i energii oraz wynagrodzeń jest związany z wzrostem skali 
działalności Emitenta spowodowanym nabyciem 29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie 
OTP S.A.). 
 
Opisany wyżej spadek udziału kosztów obcych oraz wzrost udziału zużycia materiałów i energii oraz wynagrodzeń 
wynika z odmiennego sposobu świadczenia usług transportowych przez nabytą spółkę OTP S.A. zajmującą się 
transportem płynnych paliw w stosunku do usług transportowych świadczonych przez pozostałe podmioty z Grupy. 
W przypadku OTP S.A. usługi transportu paliw świadczone są w znaczącym stopniu przy wykorzystaniu własnych 
środków transportu i kierowców zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. W przypadku pozostałych spółek z 
Grupy związanych z segmentem transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych usługi w istotnej części 
wykonywane są przy wykorzystaniu podwykonawców, którzy dysponują własnymi ciągnikami siodłowymi, oraz 
współpracy z kierowcami świadczącymi usługi kierowania, w ramach prowadzonej przez nich jednoosobowej 
działalności gospodarczej. 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

 
Koszty rodzajowe w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły 61 317 tys. zł. 
 
Największy udział w kosztach rodzajowych ogółem miały: i) koszty z tytułu usług obcych z udziałem 71,5 %; ii) 
koszty związane ze zużyciem materiałów i energii z udziałem 10,1 % oraz podatki i opłaty 4,3 %.  
 
Koszty związane z usługami obcymi w omawianym okresie wyniosły 43 831 tys. zł. W skład kosztów usług obcych 
oprócz usług transportowych wchodzą koszty prawne i doradcze związane z procesem akwizycyjnym, który 
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rozpoczął się w roku 2015. Wartość kosztów akwizycji bezpośrednio związanych z nabyciem Orlen Transport S.A. 
ujętych w 2015 roku w kosztach ogólnego zarządu wynosi 1.192 tys. zł. 
 
Kolejną znaczącą pozycją kosztową jest zużycie materiałów i energii, które w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 
grudnia 2015 r. wyniosły 6 195 tys. zł. 
Ta pozycja kosztowa w dużej mierze związana jest z transportem własnym i stanowi w większości wydatki związane 
z zakupem paliwa.  
 
Koszty związane z podatkami i opłatami (m.in. opłaty za autostrady i myto, podatek od środków transportu), 
wyniosły 2 636 tys. zł w 2015 roku. Na ich poziom największy wpływ miał wzrost ilości własnych jednostek 
transportowych, którymi realizowano transport produktów.  
 
W strukturze kosztów rodzajowych widoczny jest również duży udział wartości amortyzacji, który w okresie od 1 
stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniósł 4 463 tys. zł. Wartość amortyzacji w 2015 r. wynika z inwestycji w 
środki transportu zrealizowanych w poprzednich latach. 
 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
 

POZOSTAŁE PRZYCHODY 
OPERACYJNE 

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 
Zmiana 

2016/2015  
(w %) 

tys. zł 
udział (w 

%) 
tys. zł 

udział (w 
%) 

  

Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

5 322 54,2  0 0,0 - 

Odszkodowania, przychody z tyt. kar 2 288 23,3 987 49,8 132 

Przedawnione zobowiązania 33 0,3 10 0,5 230 

Zwrot VAT zagranica 399 4,1 336 17,0 19 

Odwrócenie odpisów na należności 353 3,6 531 26,8 -34 

Odwrócenie rezerw  743 7,6  0 0,0 - 

Inne 680 6,9 116 5,9 486 

Pozostałe przychody operacyjne 
razem 

9 817 100,0 1 980 100,0 396 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

 

POZOSTAŁE KOSZTY 
OPERACYJNE 

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 
Zmiana 

2016/2015  
(w %) 

tys. zł 
udział (w 

%) 
tys. zł 

udział (w 
%) 

  

Strata ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

 0 - 427 19,2 - 

Kary, odszkodowania 3 242 65,3 527 23,7 515 

Odpisy na należności 243 4,9 449 20,2 -46 
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Nieściągalne należności 375 7,5 503 22,6 -25 

Utworzenie rezerw 458 9,2  0 - - 

odpis aktualizujący zapas  9 0,2  0 - - 

Inne 638 12,8 316 14,2 102 

Pozostałe koszty operacyjne, 
razem 

4 967 100,0 2 222 100,0 124 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

Pozostałe przychody operacyjne 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

Pozostałe przychody operacyjne w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 9 817 tys. zł, co 
oznacza wzrost o 396% w porównaniu z kwotą 1 980 tys. zł w okresie zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten 
był spowodowany skokowym zwiększeniem skali działalności Grupy poprzez nabycie 29 lutego 2016 r. 100 % akcji 
spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej wyników w Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym od dnia jej nabycia. Największy udział w pozostałych przychodach operacyjnych ogółem miały: i) zysk 
ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych z udziałem 54,2 % oraz ii) przychody związane z odszkodowaniami i 
karami z udziałem 23,3 %.  

Największy udział w pozostałych przychodach operacyjnych miał zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 
który w omawianym okresie wyniósł 5 322 tys. zł. Zysk ten związany jest przede wszystkim ze zbyciem rzeczowych 
aktywów trwałych i został osiągnięty w wyniku sprzedaży środków transportu (głównie naczep paliwowych oraz 
gazowych), które nie były już wykorzystywane do świadczenia usług transportowych. Wygenerowany zysk ze 
zbycia aktywów trwałych wynika ze sprzedaży majątku po cenie wyższej od jego wartości księgowych. Wymiana 
najstarszych i nieużywanych środków transportu na nowe środki transportu jest działalnością dokonywaną w 
sposób ciągły oraz typową dla firm z branży transportowej chcących posiadać tabor spełniający wysokie wymagania 
techniczne. 

Istotną pozycją w pozostałych przychodach operacyjnych w omawianym okresie stanowiły przychody związane z 
odszkodowaniami i karami, które osiągnęły wartość 2 288 tys. zł. w porównaniu z 987 tys. zł w 2015 r. Wzrost tych 
przychodów wynikał ze skokowego zwiększenia skali działalności Grupy. Na przychody związane z 
odszkodowaniami i karami składają się w szczególności: i) przychody uzyskane od zakładów ubezpieczeniowych 
związane np. likwidacją szkód dotyczących środków transportu oraz ii) refakturowanie na podwykonawców oraz 
pracowników kar nałożonych na Emitenta przez zleceniodawców w związku z realizacją usług transportowych.  

 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

Pozostałe przychody operacyjne w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły 1 980 tys. zł. 
Największy udział w pozostałych przychodach operacyjnych ogółem miały: i) przychody związane z 
odszkodowaniami i karami z udziałem 49,8 %, ii) przychody związane z odwróceniem odpisów na należności z 
udziałem 26,9 % oraz iii) zwrot VAT z zagranicy z udziałem 17%.  

Największy wpływ w omawianym okresie na osiągnięty poziom pozostałych przychodów operacyjnych miały 
przychody związane z odszkodowaniami i karami w wysokości 987 tys. zł. Na przychody związane z 
odszkodowaniami i karami składają się w szczególności przychody uzyskane od zakładów ubezpieczeniowych 
związane np. likwidacją szkód dotyczących środków transportu oraz refakturowanie na podwykonawców oraz 
pracowników kar nałożonych na Emitenta przez zleceniodawców w związku z realizacją usług transportowych. 

Istotną pozycję w pozostałych przychodach operacyjnych w omawianym okresie stanowią przychody związane z 
odwróceniem odpisów na należności w wysokości 531 tys. zł. 
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W omawianym okresie pozycją o istotnym znaczeniu na osiągnięty poziom pozostałych przychodów operacyjnych 
stanowiły przychody związane ze zwrotem VAT z zagranicy w wysokości 336 tys. zł. Przychody z tego tytułu 
związane są z realizacją przez Grupę usług transportowych poza granicami Polski w szczególności na obszarze 
Europy Zachodniej. 

Pozostałe koszty operacyjne 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

Pozostałe koszty operacyjne w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 4 967 tys. zł, co oznacza 
wzrost o 124% w porównaniu z 2 222 tys. zł w okresie zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten był 
spowodowany skokowym zwiększeniem skali działalności Grupy poprzez nabycie 29 lutego 2016 r. 100 % akcji 
spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej wyników w Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym od dnia jej nabycia. Największy udział w pozostałych kosztach operacyjnych ogółem miały pozycje: i) 
kary i odszkodowania z udziałem 65,3 % oraz ii) inne koszty operacyjne z udziałem 12,8%.  

Największy udział w pozostałych kosztach operacyjnych miały koszty związane z odszkodowaniami i karami, które 
osiągnęły wartość 3 242 tys. zł. w porównaniu do 527 tys. zł w 2015 r., co daje wzrost o 515 %. Na koszty związane 
z odszkodowaniami i karami składają się w szczególności obciążenia umowne związane z realizacją umów 
transportowych (kary za niedostępność taboru, zmieszania produktu, rozlanie produktu itp.). Występowanie tego 
typu kar jest wpisane w umowy transportowe i są one traktowane jako naturalne koszty ich realizacji.  

Istotną pozycję w pozostałych kosztach operacyjnych w omawianym okresie stanowią inne koszy operacyjne w 
wysokości 638 tys. zł. w porównaniu do 316 tys. zł w 2015 r. Na inne koszty operacyjne składają się w szczególności 
koszty związane z różnego rodzaju opłatami (komunikacyjnymi, ewidencyjnymi, skarbowymi) ponoszonymi w 
związku z prowadzoną działalnością transportową. 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

Pozostałe koszty operacyjne w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły 2 222 tys. zł i ich 
poziom  był spowodowany zwiększeniem skali działalności Grupy w omawianym okresie. Największy udział w 
pozostałych kosztach operacyjnych ogółem miały pozycje: i) kary i odszkodowania z udziałem 23,7%, ii) koszty 
związane z zawiązaniem rezerw na przeterminowane i nieściągalne należności z udziałem odpowiednio 20,2% i 
22,6% oraz iii) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych z udziałem 19,2%.  

Największy udział w pozostałych kosztach operacyjnych miały koszty związane z odszkodowaniami i karami, które 
osiągnęły wartość 527 tys. zł. Na koszty związane z odszkodowaniami i karami składają się w szczególności 
obciążenia umowne związane z realizacją umów transportowych (głównie kary za nieterminowość realizacji usługi).  

Istotną pozycję w pozostałych kosztach operacyjnych w omawianym okresie stanowią koszy związane z 
zawiązaniem rezerw na przeterminowane i nieściągalne należności w wysokości łącznej 952 tys. zł. Zawiązanie 
tych rezerw było spowodowane  realizacją usług transportowych na rzecz podmiotów, którym pogorszyła się w 
omawianym okresie zdolność do regulowania własnych zobowiązań. 

W omawianym okresie pozycją o istotnym znaczeniu na poniesiony poziom pozostałych kosztów operacyjnych 
stanowiła strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 427 tys. zł. Strata ta została poniesiona 
w wyniku sprzedaży środków transportu (zarówno ciągników siodłowych jak i naczep), które nie były już 
wykorzystywane do świadczenia usług transportowych poniżej ich wartości księgowej. Wymiana nieużywanych 
środków transportu, charakteryzujących się długim okresem użytkowania, na nowe środki transportu jest 
działalnością dokonywaną w sposób ciągły. 

Przychody i koszty finansowe 
 

PRZYCHODY FINANSOWE 

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 
Zmiana 

2016/2015  
(w %) 

tys. zł 
udział (w 

%) 
tys. zł 

udział (w 
%) 
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Przychody finansowe z 
tytułu odsetek, w tym: 

159 85,0 28 12,7 468 

-   od udzielonych pożyczek 71 38,0 28 12,7 154 

-   odsetki pozostałe 89 47,6 0 0,0 - 

Nadwyżka dodatnich różnic 
kursowych 

22 11,8 192 87,3 -89 

Inne przychody finansowe 5 2,7 0 0,0 - 

Przychody finansowe, razem 187 100,0 220 100,0 -15 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

 

KOSZTY FINANSOWE 

01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015 
Zmiana 

2016/2015  
(w %) 

tys. zł 
udział (w 

%) 
tys. zł 

udział 
(w %) 

  

Koszty finansowe z 
tytułu odsetek, w tym: 

4 574 84,5 494 77,1 826 

-   od kredytów i pożyczek 3 595 66,4 134 20,9 2 583 

-   od umów leasingowych 959 17,7 359 56,0 167 

-   odsetki pozostałe 20 0,4 2 0,3 900 

Nadwyżka ujemnych 
różnic kursowych 

801 14,8 147 22,9 445 

Pozostałe koszty 
finansowe, w tym: 

38 0,7  0 - - 

- pozostałe 38 0,7  0 - - 

Koszty finansowe, razem 5 414 100,0 641 100,0 745 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
 
Przychody finansowe 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

Przychody finansowe w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 187 tys. zł, co oznacza spadek 
o 15% w porównaniu z 220 tys. zł w okresie zakończonym 31 grudnia 2015 r. Spadek ten był spowodowany głównie 
zmniejszeniem przychodów z tytułu nadwyżki dodatnich różnic kursowych, które w omawianym okresie wyniosły 
22 tys. zł w porównaniu do 192 tys. zł w roku 2015 , co daje spadek o 89%. 

Największy udział w przychodach finansowych ogółem miały przychody finansowe z tytułu odsetek, które osiągnęły 
wartość 159 tys. zł. w porównaniu 28 tys. zł w 2015 r., co daje wzrost o 468 %. Na przychody finansowe z tytułu 
odsetek w omawianym okresie składają się przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek w wysokości 71 
tys. zł oraz uzyskane odsetki związane z płatnością przeterminowanych należności w wysokości 89 tys. zł. 
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Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

Przychody finansowe w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły 220 tys. zł. Wartość tych 
przychodów była spowodowana głównie zwiększeniem przychodów z tytułu nadwyżki dodatnich różnic kursowych, 
które w omawianym okresie wyniosły 192 tys. zł. 

Istotny udział w przychodach finansowych ogółem miały przychody finansowe z tytułu odsetek, które osiągnęły 
wartość 28 tys. zł.Na przychody finansowe z tytułu odsetek w omawianym okresie składają się wyłącznie przychody 
z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. 

Koszty finansowe 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

Koszty finansowe w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 5 414 tys. zł, co oznacza wzrost 
o 745% w porównaniu z 641 tys. zł w okresie zakończonym 31 grudnia 2015 r. Wzrost ten był spowodowany 
zaciągnięciem kredytu akwizycyjnego oraz pożyczki mezzanine przeznaczonych na nabycie w dniu 29 lutego 2016 
r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) oraz ujęcie jej wyników w Skonsolidowanym 
Sprawozdaniu Finansowym. 

Największy udział w kosztach finansowych ogółem miały koszty finansowe z tytułu odsetek, które osiągnęły wartość 
4 574 tys. zł. w porównaniu z 494 tys. zł w 2015 r., co daje wzrost o 826 %. Na koszty finansowe z tytułu odsetek 
w omawianym okresie składają się: i) koszty z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w wysokości 3 595 tys. zł oraz 
ii) z tytułu odsetek od umów leasingowych w wysokości 959 tys. zł. Wzrost kosztów z tytułu odsetek był 
spowodowany zaciągnięciem kredytu akwizycyjnego oraz pożyczki mezzanine przeznaczonych na nabycie w dniu 
29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) oraz ujęcie kosztów odsetek z tytułu 
leasingu zaciągniętych przez OTP S.A. w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. 

Istotny udział w kosztach finansowych ogółem miały koszty z tytułu nadwyżki ujemnych różnic kursowych, które w 
omawianym okresie wyniosły 801 tys. zł w porównaniu do 147 tys. zł w roku 2015, co daje wzrost o 445%. 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

Koszty finansowe w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosły 641 tys. zł. Wartość tych kosztów 
była spowodowana głównie zmniejszeniem kosztów z tytułu odsetek oraz spadkiem poziomu kosztów z tytułu 
nadwyżki ujemnych różnic kursowych.  

Największy udział w kosztach finansowych ogółem miały koszty finansowe z tytułu odsetek, które osiągnęły wartość 
494 tys. zł. Na koszty finansowe z tytułu odsetek w omawianym okresie składają się koszty z tytułu odsetek od 
kredytów i pożyczek w wysokości 134 tys. zł oraz z tytułu odsetek od umów leasingowych w wysokości 359 tys. zł. 
Wartość tych kosztów była spowodowana głównie zmniejszeniem poziomu zadłużenia dokonanego w wyniku spłat 
w omawianym okresie zobowiązań finansowych z tytułu leasingu, a także spłat zgodnie z harmonogramem 
długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości. 

Istotny udział w kosztach finansowych ogółem miały koszty z tytułu nadwyżki ujemnych różnic kursowych, które w 
omawianym okresie wyniosły 147 tys. zł. 

Podatek dochodowy 
 

Podatek dochodowy wykazany w 
rachunku zysków i strat  

01.01-31.12.2016 
(tys. zł) 

01.01-31.12.2015 
(tys. zł) 

Zmiana 2016/2015  
(w %) 

Bieżący podatek dochodowy 3 698 56 6 504 

Bieżące obciążenie z tytułu podatku 
dochodowego 

3 848 56 6 771 

Korekty dotyczące bieżącego podatku 
dochodowego z lat ubiegłych 

-151 0 - 
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Odroczony podatek dochodowy -1 860 130 -1 531 

Związany z powstaniem i 
odwróceniem się różnic przejściowych 

-1 860 130 -1 531 

Obciążenie podatkowe wykazane w 
sprawozdaniu z całkowitych 
dochodów: 

1 838 186 888 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Grupa wykazała obciążenie podatkowe w wysokości 1 838 
tys. zł, co oznacza wzrost o 888% w porównaniu z 186 tys. zł za 2015 r. Wzrost ten był spowodowany skokowym 
zwiększeniem skali działalności Grupy poprzez nabycie 29 lutego 2016 r. 100 % akcji spółki Orlen Transport S.A. 
(obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej wyników w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym od dnia jej nabycia. 
Wynikiem powyższego w omawianym okresie osiągnięty zysk przed opodatkowaniem wyniósł 10 055 tys. zł w 
porównaniu do 643 tys. zł w roku 2015. 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Grupa wykazała obciążenie podatkowe w wysokości 186 tys. 
zł. Niska wartość obciążeń podatkowych była spowodowana niższym osiągniętym zyskiem przed opodatkowaniem 
w omawianym okresie w wysokości 643 tys. zł. 

Wyniki finansowe 
 

Wyniki finansowe  
01.01-31.12.2016 

(tys. zł) 
01.01-31.12.2015 

(tys. zł) 
Zmiana 2016/2015  

(w %) 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (EBIT)*) 

15 283 1 066 1 334 

Amortyzacja 9 343 4 463 109 

EBITDA**) 24 626 5 529 345 

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem 

10 055 643 1 464 

Zysk (strata) netto 8 217 457 1 698 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
 
*/  EBIT  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu stanowi ona tzw. 

Alternatywny  Pomiar  Wyników.  Zaprezentowana  i  wyliczona  wartość  EBIT  jest  tożsama  z  zyskiem/stratą  z  działalności 

operacyjnej. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli.  

**/  EBITDA  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 
MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu stanowi ona tzw. 
Alternatywny Pomiar Wyników. Zaprezentowana i wyliczona wartość EBITDA stanowi sumę wyniku (zysku/straty) z działalności 
operacyjnej i amortyzacji. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku 
tabeli. 

Wybrane wyniki finansowe  
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Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
 

*/  EBIT  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny  Pomiar  Wyników.  Zaprezentowana  i  wyliczona  wartość  EBIT  jest  tożsama  z  zyskiem/stratą  z  działalności 

operacyjnej. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w legendzie wykresu.  

**/  EBITDA  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny Pomiar Wyników. Zaprezentowana i wyliczona wartość EBITDA stanowi sumę wyniku (zysku/straty) z działalności 

operacyjnej i amortyzacji. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w legendzie 

wykresu. 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Grupa zrealizowała zysk z działalności operacyjnej w 
wysokości 15 283 tys. zł, co oznacza wzrost o 1 334 % w porównaniu z 1 066 tys. zł za 2015 r. Rentowność 
operacyjna w omawianym okresie zanotowała poziom 8,7% w porównaniu do 1,7% w analogicznym okresie roku 
poprzedniego. 

Wynik EBITDA w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wyniósł 24 626 tys. zł, co daje wzrost o 345% 
w porównaniu z 5 529 tys. zł za 2015 r. Rentowność EBITDA w omawianym okresie osiągnęła poziom 13,9% w 
porównaniu do 8,8% w analogicznym okresie 2015 r. 

Na znaczące wzrosty wyników finansowych osiągniętych w 2016 r. w porównaniu z 2015 r. istotny wpływ miał 
skokowy wzrost skali działalności Emitenta spowodowany nabyciem 29 lutego 2016 r. spółki Orlen Transport S.A. 
(obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej wyników operacyjnych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym od dnia jej 
nabycia. 

Największy wpływ na wygenerowane wyniki operacyjne za 2016 r. miał segment transportu paliw, który zanotował 
zysk z działalności operacyjnej w wysokości 12 340 tys. zł oraz EBITDA w wysokości 17 607 tys. zł. Rentowność 
EBITDA tego segmentu w omawianym okresie zanotowała poziom blisko 16%. 

Segment transportu chemii, asfaltów i produktów spożywczych zanotował wynik operacyjny w wysokości 419 tys. 
zł oraz EBITDA w wysokości 4 495 tys. zł. Na niższy wynik operacyjny tego segmentu w 2016 r. w stosunku do 
wyników z analogicznego okresu 2015 r. miały głownie wpływ wyższe koszty ogólnego zarządu oraz niższe wyniki 
segmentu transportu mas bitumicznych. Rentowność EBITDA tego segmentu w 2016 r. zanotowała poziom 4,1%. 

Za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 8 217 tys. zł. Na 
jego wysokość, oprócz opisanych powyżej wyników operacyjnych, wpływ miały poniesione koszty finansowe w 
wysokości 5 414 tys. zł, które uwzględnią między innymi koszty finansowe z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek 
w wysokości 3 595 tys. zł oraz koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingowych w wysokości 959 tys. zł. 
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Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Grupa zrealizowała zysk z działalności operacyjnej w 
wysokości 1 066 tys. zł. Rentowność operacyjna w omawianym okresie zanotowała poziom 1,7 %. Wynik EBITDA 
wyniósł 5 529 tys. zł., osiągając rentowność EBITDA w omawianym okresie w wysokości 8,8 %. 

Na poziom wyników finansowych osiągniętych w 2015 r. największy wpływ miały następujące czynniki: i) wyższa 
dynamika spadku przychodów netto ze sprzedaży niż kosztów własnych sprzedaży oraz ii)  wzrost kosztów 
ogólnego zarządu, który zawierał koszty akwizycji (w wysokości 1 192 tys. zł.) związanych z nabyciem 29 lutego 
2016 r. spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.). 

Za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 457 tys. zł. Na jego 
wysokość, oprócz opisanych powyżej wyników operacyjnych, wpływ miały poniesione koszty finansowe w 
wysokości 641 tys. zł, które uwzględniają między innymi koszty finansowe z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek 
w wysokości 134 tys. zł oraz koszty finansowe z tytułu odsetek od umów leasingowych w wysokości 359 tys. zł. 

Aktywa 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na 

wskazane daty. 

STRUKTURA AKTYWÓW 

Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2015 
Zmiana 2016/2015  

(w %) 

tys. zł 
udział (w 

%) 
tys. zł 

udział (w 
%) 

  

Aktywa trwałe 122 494 65,1 33 224 57,5 269 

Wartości niematerialne 60 537 32,2 44 0,1 137 484 

Rzeczowe aktywa trwałe 59 236 31,5 32 747 56,7 81 

Inwestycje w jednostki 
stowarzyszone i wspólne 
przedsięwzięcia 

9 0,0 10 0,0 -10 

Pozostałe aktywa finansowe 75 0,0 0 0,0 - 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

2 352 1,2 385 0,7 511 

Pozostałe aktywa niefinansowe 286 0,2 37 0,1 673 

Aktywa obrotowe 65 788 34,9 24 518 42,5 168 

Zapasy 240 0,1 252 0,4 -5 

Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 

43 789 23,3 19 743 34,2 122 

Należności z tytułu podatku 
dochodowego 

8 0,0 0 0,0 - 

Pozostałe aktywa finansowe 879 0,5 840 1,5 5 
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Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży 

53 0,0 0  0,0 - 

Środki pieniężne i  ich 
ekwiwalenty 

20 060 10,7 3 366 5,8 496 

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

542 0,3 317 0,5 71 

Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży 

216 0,1 0 0,0 - 

Aktywa razem 188 281 100,0 57 742 100,0 226 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 

 

Stan na 31 grudnia 2016 r.  

Suma aktywów na dzień na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 188 281 tys. zł i wzrosła o 226% w stosunku do 
wartości 57 742 tys. zł na dzień 31 grudnia 2015 r.  

Głównym czynnikiem wzrostu sumy aktywów na dzień na dzień 31 grudnia 2016 r. w porównaniu do dnia 31 grudnia 
2015 r. r. było nabycie 29 lutego 2016 r. 100 % akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej 
pozycji bilansowych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz ujęcie i rozliczenie transakcji jej nabycia 
w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. 

W 2016 r. głównymi składnikami sumy aktywów były: i) wartości niematerialne stanowiące 32,2 % sumy aktywów, 
ii) rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 31,5 % sumy aktywów, iii) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności stanowiące 23,3 % sumy aktywów oraz iv) środki pieniężne i ich ekwiwalenty stanowiące 10,7 % sumy 
aktywów. 

Największy udział w sumie aktywów ogółem stanowią wartości niematerialne, które na omawiany dzień bilansowy 
osiągnęły wartość 60 537 tys. zł w porównaniu do 44 tys. zł  na dzień 31 grudnia 2015 r., co daje wzrost o 137 484 
%. Wzrost wartości niematerialnych i prawnych spowodowany był pojawieniem się następujących pozycji 
bilansowych: i) wartość relacji z PKN Orlen w kwocie 15 652 tys. zł (zidentyfikowana w procedurze rozliczenia 
transakcji nabycia 100% akcji OTP S.A.) oraz ii) dotychczas nie występującą pozycją jaką jest wartość firmy w 
kwocie 44 277 tys. zł, która związana jest w ujęciem i rozliczeniem transakcji nabycia 100% akcji OTP S.A. w 
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. 

Rzeczowe aktywa trwałe osiągnęły na omawiany dzień bilansowy wartość 59 236 tys. zł w porównaniu do 32 747 
tys. zł  na dzień 31 grudnia 2015 r., co daje wzrost o 81%. Wzrost ten był spowodowany skokowym zwiększeniem 
wartości rzeczowych aktywów trwałych (przede wszystkim środków transportu) Grupy poprzez nabycie 29 lutego 
2016 r. 100 % akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej pozycji bilansowych w 
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. 

Istotną pozycję w sumie aktywów stanowiły należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które na 
omawiany dzień bilansowy osiągnęły wartość 43 789 tys. zł w porównaniu do 19 743 tys. zł  na dzień 31 grudnia 
2015 r., co daje wzrost o 122%. Wzrost ten był spowodowany skokowym zwiększeniem skali działalności Grupy 
poprzez nabycie 29 lutego 2016 r. 100 % akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej pozycji 
bilansowych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. 

Kolejną pozycję w sumie aktywów stanowiły środki pieniężne i ich ekwiwalenty, które na omawiany dzień bilansowy 
osiągnęły wartość 20 060 tys. zł. w porównaniu do 3 366 tys. zł na dzień 31 grudnia 2015 r., co daje wzrost o 496%. 
Wzrost ten był spowodowany zwiększeniem środków pieniężnych wygenerowanych przez powiększoną po 
akwizycji Grupę w omawianym okresie. 

Stan na 31 grudnia 2015 r.  

Suma aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 57 742 tys. zł.  
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W 2015 r. głównymi składnikami sumy aktywów były i) rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 56,7 % sumy aktywów, 
ii) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności stanowiące 34,2 % sumy aktywów oraz iii) środki 
pieniężne i ich ekwiwalenty stanowiące 5,8 % sumy aktywów. 

Największy udział w sumie aktywów ogółem stanowią rzeczowe aktywa trwałe, które osiągnęły na omawiany dzień 
bilansowy wartość  32 747 tys. zł Poziom rzeczowych aktywów trwałych odzwierciedla wyższą wartością zbycia 
środków transportu oraz amortyzacji za 2015 r w stosunku do wartości nabytych aktywów trwałych i aktualizacji 
wyceny posiadanych nieruchomości w tym okresie. 

Istotną pozycję w sumie aktywów stanowiły należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które na 
omawiany dzień bilansowy osiągnęły wartość 19 743 tys. zł. Na ich poziom największy wpływ miało wydłużenie 
rotacji należności z tytułu oferowanych usług transportowych w 2015 roku. 

Kolejną pozycję w sumie aktywów stanowiły środki pieniężne i  ich ekwiwalenty, które na omawiany dzień bilansowy 
osiągnęły wartość 3 366 tys. zł.Wartość środków pieniężnych . była spowodowana głównie w znacznym stopniu 
uzyskaniem środków pieniężnych ze zbycia wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (nieużywane 
środki transportu) o wartości 3 801 tys. zł. 

Pasywa 

STRUKTURA PASYWÓW 

Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2015 
Zmiana 

2016/2015  
(w %) 

tys. zł 
udział (w 

%) 
tys. zł 

udział (w 
%) 

  

Kapitał własny 55 189 29,3 23 416 40,6 136 

Kapitał zakładowy 1 435 0,8 638 1,1 125 

Akcje własne -55 0,0 -55 -0,1 0 

Kapitał z emisji akcji powyżej 
ich wartości nominalnej 

30 840 16,4 8 140 14,1 279 

Kapitał zapasowy z zysków 
zatrzymanych 

13 185 7,0 12 651 21,9 4 

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 1,1 2 000 3,5 0 

Nierozliczony zysk (strata) z lat 
ubiegłych 

-432 -0,2 -415 -0,7 4 

Zysk (strata) netto bieżącego 
okresu 

8 217 4,4 457 0,8 1 698 

Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe 

77 687 41,3 11 954 20,7 550 

Zobowiązania z tyt. kredytów i 
pożyczek 

51 118 27,1 1 550 2,7 3 198 

Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

5 302 2,8 2 559 4,4 107 

Rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

485 0,3 0 0,0 - 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

20 782 11,0 7 844 13,6 165 
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Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

55 405 29,4 22 373 38,7 148 

Zobowiązania z tyt. kredytów i 
pożyczek 

7 018 3,7 2 901 5,0 142 

Rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

4 091 2,2 103 0,2 3 872 

Pozostałe rezerwy 630 0,3 56 0,1 1 025 

Zobowiązania z tyt. leasingu 
finansowego 

11 762 6,2 5 415 9,4 117 

Zobowiązania z tyt. dostaw i 
usług oraz pozostałe 

30 922 16,4 13 761 23,8 125 

Zobowiązania z tytułu podatku 
dochodowego 

981 0,5 33 0,1 2 873 

Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

0 0,0 103 0,2 -100 

Pasywa razem 188 281 100,0 57 742 100,0 226 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 
 

Stan na 31 grudnia 2016 r.  

Suma pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 188 281 tys. zł i wzrosła o 226% w stosunku do wartości 
57 742 tys. zł na dzień 31 grudnia 2015 r.  

Głównym czynnikiem wzrostu sumy pasywów na dzień 31 grudnia 2016 r. w porównaniu do dnia 31 grudnia 2015 
r. było nabycie 29 lutego 2016 r. 100 % akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) i ujęcie jej pozycji 
bilansowych w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym oraz ujęcie finansowania transakcji jej nabycia w 
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. 

W 2016 r. głównymi składnikami sumy pasywów były: i) zobowiązania i rezerwy długoterminowe stanowiące 41,3 
% sumy pasywów, ii) zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe stanowiące 29,4 % sumy pasywów oraz iii) kapitał 
własny stanowiący 29,3 % sumy pasywów.  

Największy udział w sumie pasywów ogółem stanowią zobowiązania i rezerwy długoterminowe, które na omawiany 
dzień bilansowy osiągnęły wartość 77 687 tys. zł w porównaniu do 11 954 tys. zł  na dzień 31 grudnia 2015 r., co 
daje wzrost o 550 %. Na zobowiązania i rezerwy długoterminowe składają się w głównie: i) zobowiązania z tytułu 
kredytów i pożyczek, których wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 51 118 tys. zł w porównaniu do wartości 
1 550 tys. zł na koniec 2015 r. oraz ii) zobowiązania z tyt. leasingu finansowego, których wartość na dzień 31 
grudnia 2016 r. wyniosła 20 782 tys. zł w porównaniu do wartości 7 844 tys. zł na koniec 2015 r. Wzrost zobowiązań 
i rezerw długoterminowych był w głównej mierze spowodowany zaciągnięciem kredytu akwizycyjnego oraz pożyczki 
mezzanine przeznaczonych na nabycie w dniu 29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie 
OTP S.A.) oraz ujęcie wartości umów leasingu zaciągniętych przez OTP S.A. w Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym. 

Istotną pozycję w sumie pasywów ogółem stanowią zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe, które na omawiany 
dzień bilansowy osiągnęły wartość 55 405 tys. zł. w porównaniu do 22 373 tys. zł  na dzień 31 grudnia 2015 r., co 
daje wzrost o 148 %. Na zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe składają się w głównie: i) zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 30 922 tys. zł w porównaniu 
do wartości 13 761 tys. zł na koniec 2015 r.; ii) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których wartość na dzień 
31 grudnia 2016 r. wyniosła 7 018 tys. zł w porównaniu do wartości 2 901 tys. zł na koniec 2015 r., iii) zobowiązania 
z tyt. leasingu finansowego, których wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 11 762 tys. zł w porównaniu do 
wartości 5 415 tys. zł na koniec 2015 r. oraz iv) rezerwa na świadczenia pracownicze, której wartość na dzień 31 
grudnia 2016 r. wyniosła 4 091 tys. zł w porównaniu do wartości 103 tys. zł na koniec 2015 r. Wzrost zobowiązań i 
rezerw krótkoterminowych był w głównej mierze spowodowany zaciągnięciem kredytu akwizycyjnego oraz pożyczki 
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mezzanine przeznaczonych na nabycie w dniu 29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie 
OTP S.A.) oraz ujęcie wartości umów leasingu zaciągniętych przez OTP S.A. i rezerw na świadczenia pracownicze 
w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. 

Kapitały własne osiągnęły na omawiany dzień bilansowy wartość 55 189 tys. zł w porównaniu do 23 416 tys. zł na 
dzień 31 grudnia 2015 r., co daje wzrost o 136 %. Kapitały własne składają się głównie z następujących pozycji: i) 
kapitał zakładowy, którego wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 1 435 tys. zł w porównaniu do wartości 
638 tys. zł na koniec 2015 r.; ii) kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, którego wartość na dzień 31 
grudnia 2016 r. wyniosła 30 840 tys. zł w porównaniu do wartości 8 140 tys. zł na koniec 2015 r.; iii) kapitał zapasowy 
z zysków zatrzymanych, którego wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosła 13 185 tys. zł w porównaniu do 
wartości 12 651 tys. zł na koniec 2015 r. oraz iv) zysk netto bieżącego okresu, którego wartość na dzień 31 grudnia 
2016 r. wyniosła 8 217 tys. zł w porównaniu do wartości 457 tys. zł na koniec 2015 r.  

Wzrost wartości kapitałów własnych był w głównej mierze spowodowany emisją akcji serii G i F, z których uzyskane 
środki pieniężne zostały przeznaczone na sfinansowanie nabycia w dniu 29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen 
Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) oraz ujęcie odpowiednich wartości pozycji bilansowych dotyczących kapitałów 
własnych OTP S.A. w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym. Ponadto w Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym ujęto od dnia konsolidacji zysk netto bieżącego okresu osiągnięty przez OTP S.A.  

Stan na 31 grudnia 2015 r.  

Suma pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 57 742 tys. zł. 

W 2015 r. głównymi składnikami sumy pasywów były i) kapitał własny stanowiący 40,6 % sumy pasywów ii) 
zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe stanowiące 38,7 % sumy pasywów oraz iii) zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe stanowiące 20,7 % sumy pasywów. 

Największy udział w sumie pasywów ogółem stanowią kapitały własne, które osiągnęły na omawiany dzień 
bilansowy wartość 23 416 tys. zł. Kapitały własne składają się głównie z następujących pozycji: i) kapitał zakładowy, 
którego wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 638 tys. zł; ii) kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej, którego wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 8 140 tys. zł; iii) kapitał zapasowy z zysków 
zatrzymanych, którego wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 12 651 tys. zł oraz iv) zysk netto bieżącego 
okresu, którego wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 457 tys. zł. W omawianym okresie kapitały własne 
nie zmieniły istotnie wartości, co było spowodowane tym, iż wzrost wartości kapitału zapasowego z zysków 
zatrzymanych został skompensowany niższym zyskiem netto bieżącego okresu. 

Istotną pozycję w sumie pasywów ogółem stanowią zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe, które na omawiany 
dzień bilansowy osiągnęły wartość 22 373 tys. zł. Na zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe składają się głównie 
i) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe, których wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 13 
761 tys. zł; ii) zobowiązania z tyt. leasingu finansowego, których wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 5 
415 tys. zł oraz  iii) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 
2 901 tys. zł. 

Wzrost zobowiązań i rezerw krótkoterminowych był w głównej mierze spowodowany wzrostem wartości 
zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wzrostem zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, które finansowały wzrost 
wartości należności handlowych odnotowany w 2015 r. i skompensowany był częściowo przez spadek wartości 
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. 

Wartość zobowiązań i rezerw długoterminowych na omawiany dzień bilansowy wyniosła 11 954 tys. zł. Na 
zobowiązania i rezerwy długoterminowe składają się głównie: i) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, których 
wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 1 550 tys. zł oraz ii) zobowiązania z tyt. leasingu finansowego, których 
wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 7 844 tys. zł. Spadek zobowiązań i rezerw długoterminowych był w 
głównej mierze spowodowany dokonaniem spłat zobowiązań finansowych z tytułu leasingu, a także spłat zgodnie 
z harmonogramem długoterminowego kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości.  

7. Aktywa i zobowiązania warunkowe i pozabilansowe  

Zobowiązania i aktywa warunkowe 
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Poza toczącymi się przeciwko Emitentowi postępowaniami prawnymi opisanymi w Rozdziale VIII „Opis działalności 
Emitenta” – „Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe” istotne dla działalności Emitenta są 
zobowiązania warunkowe związane z nabyciem w dniu 29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. 
(obecnie OTP S.A.) oraz ustanowieniem zabezpieczeń związanych z zaciągnięciem zobowiązań akwizycyjnych 
przeznaczonych na sfinansowanie tego celu.  

Jako zobowiązanie warunkowe uznaje się gwarancje udzielone do zobowiązującej umowy sprzedaży akcji (z dnia 
16 listopada 2015 r.) – w związku z zawarciem w dniu 16 listopada 2015 r. zobowiązującej umowy sprzedaży akcji 
ze spółką PKN Orlen S.A. Trans Polonia udzieliła spółce TP sp. z o.o. gwarancji wykonania wszystkich zobowiązań 
kupującego oraz składanych przez kupującego oświadczeń i zapewnień. Na łączną kwotę zobowiązań Kupującego 
ze zobowiązującej umowy sprzedaży akcji składała się cena (wynosząca na dzień zawierania umowy 84 543 tys. 
zł) oraz ewentualne kary umowne. Łączna kwota odpowiedzialności Kupującego z tytułu naruszeń postanowień 
umowy, rozumiana jako łączna suma wszelkich odszkodowań lub kar umownych, nie mogła być wyższa niż kwota 
ceny zakupu akcji. Główne zobowiązanie spółki TP sp. z o.o. tj. zapłata ceny nabycia zostało wykonane zgodnie z 
umową. W przypadku niewykonania umowy przez TP sp. z o.o. w zakresie obowiązków potransakcyjnych Trans 
Polonia jako strona umowy przyjęła solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki zależnej (TP sp. z o.o.). 
Na Datę Prospektu znaczna część zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży akcji OTP S.A. została wykonana. 
Aktualne pozostały obowiązki o charakterze terminowym takie jak obowiązek utrzymania kontroli nad OTP S.A. 
przez Emitenta przez okres co najmniej pięciu lat od dnia zawarcia umowy lub gwarancje utrzymania zatrudnienia 
w spółce OTP S.A. Łączna kwota odpowiedzialności z tytułu naruszeń postanowień umowy, rozumiana jako łączna 
suma wszelkich odszkodowań lub kar umownych, nie może być wyższa niż kwota ceny zakupu akcji. 

W związku z zawarciem w dniu 11 lutego 2016 r. umowy kredytowej z bankiem ING Bank Śląski S.A. Trans Polonia 
S.A oraz każdy podmiot z grupy kapitałowej udzieliły Bankowi gwarancji wykonania wszystkich zobowiązań 
kredytobiorców z umowy kredytowej oraz zobowiązały się wobec Banku, że w przypadku, gdy którakolwiek ze 
spółek z Grupy (kredytobiorców) nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej Bankowi w terminie jej płatności, taki 
gwarant, niezwłocznie i bezwarunkowo zapłaci taką kwotę tak, jakby był głównym podmiotem zobowiązanym.  
Maksymalna kwota gwarancji udzielonej na rzecz Banku przez każdą ze spółek wynosi 147 500 tys. złotych, za 
wyjątkiem gwarancji udzielonej przez spółkę OTP S.A., której maksymalna kwota została ograniczona do kwoty w 
wysokości 62 000 tys. złotych. 

Kwota udzielonej gwarancji (147 500 tys. zł) została określona jako zabezpieczenie wartości udzielonego kredytu 
oraz ewentualnych odsetek i innych wymagalnych kosztów przyszłych. Z uwagi na odstąpienie przez Emitenta od 
zamiaru nabycia 100% udziałów spółki prawa czeskiego Petrotrans s.r.o., transza kredytowa przeznaczona na ten 
cel nie została wykorzystana. Udzielone gwarancje obowiązują zatem wyłącznie w stosunku do uruchomionych 
transz. Na dzień 31.12.2016 r. uruchomione zostały transze inwestycyjne w wysokości 48.840 tys. zł oraz 
udostępnione zostały limity w postaci kredytów w rachunkach bieżących spółek z Grupy w wysokości 9.500 tys. zł, 
których wykorzystanie na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.978  tys. zł. Na dzień 31.12.2016 r. dokonano spłat z tyt. 
kredytów inwestycyjnych w wysokości 12.185 tys. zł. 

 W związku z zawarciem w dniu 15 lutego 2016 r. umowy pożyczki mezzanine z funduszem Syntaxis II Luxembourg 
Capital S.À R.L. Trans Polonia S.A. oraz każdy podmiot z grupy kapitałowej udzieliły Funduszowi gwarancji 
wykonania wszystkich zobowiązań pożyczkobiorców (tj. Trans Polonia S.A. oraz spółki TP Sp. z o.o.) z umowy 
pożyczki oraz zobowiązały się wobec Funduszu, że w przypadku, gdy którykolwiek z pożyczkobiorców (Trans 
Polonia S.A. i TP sp. z o.o.) nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej Funduszowi w terminie jej płatności, taki 
gwarant, niezwłocznie i bezwarunkowo zapłaci taką kwotę tak, jakby był głównym podmiotem zobowiązanym. 
Maksymalna kwota gwarancji udzielonej na rzecz Funduszu przez każdą ze spółek wynosi 11 524 tys. EUR, za 
wyjątkiem gwarancji udzielonej przez spółkę OTP S.A., której maksymalna kwota została ograniczona do kwoty w 
wysokości 1 726 tys. EUR. 

Powyższe gwarancje obowiązują wyłącznie w zakresie uruchomionych transz pożyczki. Na dzień 31.12.2016 r. 
pożyczka została uruchomiona w wysokości 19.975 tys. zł i nie dokonano spłat pożyczki. W wyniku dokonanej 
wyceny bilansowej pożyczki udzielonej w EUR w oparciu o obowiązujący kurs wymiany walut oraz dokonanej 
wyceny w oparciu o skorygowaną cenę nabycia, która uwzględnia koszt prowizji oraz koszt przyznania 
pożyczkodawcy warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji po cenie nominalnej 0,10 zł - saldo 
pożyczki na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 18.911 tys. zł. Ostateczna data spłaty przypada w dniu 15.02.2024 r. 

Pozostałe Zobowiązania warunkowe zostały opisane w Rozdziale V „Kapitalizacja i zadłużenie” – „Zadłużenie 
pośrednie i warunkowe”. 

Ograniczenia dotyczące wykorzystania zasobów kapitałowych 

Ograniczenia prawne dotyczące wykorzystania zasobów kapitałowych 
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Kapitał własny Emitenta jako spółki akcyjnej obejmuje kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i 
wynik finansowy za dany rok oraz z lat ubiegłych. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych zasady tworzenia i 
korzystania z kapitału określone są w art. 396, zgodnie z którym kapitał zapasowy tworzy się w celu pokrycia strat 
i co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy jest przenoszone na kapitał zapasowy do chwili, gdy osiągnie on 
wysokość równą jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy, do wysokości jednej trzeciej kapitału 
zakładowego, może być przeznaczony wyłącznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 
Decyzje w sprawie wykorzystania kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych podejmuje Walne Zgromadzenie. 
Ponadto zgodnie z art. 396 Kodeksu Spółek Handlowych, nadwyżkę przy emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej przenosi się na kapitał zapasowy i inne kapitały po pokryciu kosztów emisji. Ponadto dopłaty do kapitału 
dokonywane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych praw są również przenoszone na kapitał 
zapasowy, jednak nie można ich wykorzystywać do pokrycia jakichkolwiek odpisów nadzwyczajnych lub strat. 
Zgodnie z art. 344 Kodeksu Spółek Handlowych, podczas trwania spółki nie wolno zwracać akcjonariuszowi 
dokonanych wpłat na poczet akcji ani w całości, ani w części, z wyjątkiem przypadków określonych w Kodeksie 
Spółek Handlowych. 

Poza w/w ograniczeniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych oraz ograniczeniami wynikającymi z 
Umowy kredytu z ING Bank Śląski S.A. z dnia 11 lutego 2016r., Umowy pożyczek Mezzanine z Syntaxis Capital 
Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz z funduszem Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r.l. z siedzibą w 
Luksemburgu z dnia 15 lutego 2016 r. oraz Umowy inwestycyjnej z Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l. z siedzibą 
w Luksemburgu z dnia 14 stycznia 2016 r., opisanymi w Rozdziale VIII pkt 11.1 Prospektu, nie występują inne 
ograniczenia w wykorzystaniu przez Emitenta i spółki z Grupy dostępnych zasobów kapitałowych, które miały, mają 
lub mogłyby mieć bezpośredni lub pośredni istotny wpływ na używanie przez Emitenta środków kapitałowych w 
działalności operacyjnej. 

Płynność i zasoby kapitałowe 

Jak wskazano w Rozdziale V „Kapitalizacja i zadłużenie” – „Oświadczenie o kapitale obrotowym”, Emitent posiada 
wystarczający kapitał obrotowy w stosunku do jej obecnych potrzeb, tzn. na najbliższe dwanaście miesięcy od Daty 
Prospektu. Głównymi źródłami zapewnienia płynności finansowej są posiadane środki pieniężne oraz kredyty 
bankowe. W najbliższej przyszłości potrzeby finansowe Emitenta będą pokrywane z tych samych źródeł tj. głównie 
ze środków pieniężnych generowanych z działalności operacyjnej oraz finansowania dłużnego. 

Emitent przewiduje, że największe potrzeby gotówkowe w przyszłości będą związane ze spłatą zobowiązań z tytułu 
kredytów oraz pożyczek, spłatą zobowiązań z tytułu leasingów oraz finansowaniem programu inwestycyjnego 
związanego z cyklicznym odnawianiem posiadanej floty środków transportu oraz Programu Inwestycyjnego Grupy 
Trans Polonia na lata 2018-2020”, który został zatwierdzony w dniu 16 marca 2017 r. przez Radę Nadzorczą. 

W zależności od charakteru inwestycji Emitent przewiduje finansowanie swojego programu inwestycyjnego ze 
środków własnych z wykorzystaniem finansowania leasingiem. Wybór źródła finansowania inwestycji będzie 
dokonywany w oparciu o bieżącą sytuację finansową Emitenta, w tym w szczególności poziomu zadłużenia. 

Emitent wykorzystuje środki pieniężne przede wszystkim na finansowanie działalności operacyjnej, nakładów 
inwestycyjnych oraz na spłatę wymagalnych zobowiązań. 

Przepływy pieniężne 

Poniższa tabela przedstawia dane z rachunku przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony 
31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r. 

Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 
(tys. zł) 

Okres 
zakończony 
31.12.2016 

 
Okres 

zakończony 
31.12.2015 

  

Działalność operacyjna     

Zysk / Strata przed opodatkowaniem 10 055 643 
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Korekty razem: 5 187 5 960 

Amortyzacja 9 343 4 463 

Udział w stracie netto jednostek podporządkowanych 2 2 

Odsetki i zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3 214 331 

Zyski/ straty z działalności inwestycyjnej -5 320 400 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -1 828 106 

Zmiana stanu zapasów 219 18 

Zmiana stanu należności -3 767 -3 609 

Zmiana stanu zobowiązań 3 324 4 250 

Gotówka z działalności operacyjnej 15 242 6 603 

Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -2 856 -56 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 385 6 547 

Działalność inwestycyjna     

Wpływy 17 647 3 922 

Zbycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 17 647 3 801 

Spłata pożyczek przez jednostki powiązane oraz pozostałe jednostki 0 120 

Otrzymane odsetki 0 1 

Wydatki -79 228 -1 138 

Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych -5 754 -725 

Nabycie jednostek zależnych, po potrąceniu przejętych środków 
pieniężnych  

-73 474 0 

Wniesienie wkładów pieniężnych - wspólne przedsięwzięcia 0 -13 

Pożyczki dla jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek 0 -400 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -61 581 2 784 
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Działalność finansowa     

Wpływy 96 362 1 774 

Wpływy netto z emisji akcji 23 497 0 

Kredyty i pożyczki 72 865 1 774 

Wydatki -30 473 -10 679 

Spłaty kredytów i pożyczek -17 704 -555 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -8 491 -9 631 

Odsetki  -4 278 -493 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 65 889 -8 905 

Przepływy pieniężne netto razem 16 694 426 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 16 694 426 

Środki pieniężne na początek okresu 3 366 2 940 

Środki pieniężne na koniec okresu 20 060 3 366 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe. 

Omówienie podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych 

Rok zakończony 31 grudnia 2016 r. 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 

W omawianym okresie Grupa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 
12 385 tys. zł . Kwota ta obejmuje zysk brutto za rok 2016 (+ 10 055 tys. zł) oraz przepływy środków pieniężnych 
netto (w łącznej kwocie 16 102 tys. zł) będące głównie wynikiem: i) amortyzacji (9 343 tys. zł), ii) zmiany stanu 
zobowiązań handlowych (3 324 tys. zł), iii) odsetek i zysku z tytułu różnic kursowych (3 214 tys. zł) oraz iv) zmianie 
stanu zapasów (219 tys. zł). Wpływy środków pieniężnych zostały częściowo skompensowane wydatkami środków 
pieniężnych (o łącznej wartości 13 771 tys. zł), które w 2016 roku obejmowały głównie: i) zyski i straty z działalności 
inwestycyjnej (5 320 tys. zł), ii) zmianę stanu należności (3 767 tys. zł), iii) podatek dochodowy zapłacony (2 856 
tys. zł) oraz iv) zmianę stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (1 828 tys. zł). 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 

W 2016 roku przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy były ujemne i wyniosły – 61 581 
tys. zł. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z wydatków poniesionych na nabycie jednostek 
zależnych  (73 474 tys. zł) - nabycie 100% akcji Orlen Transport S.A. po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 
tej spółki oraz nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (5 754 tys. zł). Szczegółowe 
informacje temat nabycia rzeczowych aktywów trwałych znajdują się w Rozdziale VII pkt. 8 Prospektu „Przegląd 
sytuacji operacyjnej i finansowej – Nakłady inwestycyjne”. 
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Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 

W 2016 roku przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy były dodatnie i wyniosły 65 889 tys. 
zł. Przepływy pieniężne obejmowały głównie: i) wpływy z kredytów i pożyczek (72 865 tys. zł) udzielonych Grupie 
w 2016 roku oraz ii) wpływy netto z emisji akcji (23 497 tys. zł). Wpływy środków pieniężnych zostały częściowo 
skompensowane wydatkami środków pieniężnych (o łącznej wartości 30 473 tys. zł), które w 2016 roku obejmowały 
głównie: i) spłatę kredytów i pożyczek (17 704 tys. zł), ii) płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
(8 491 tys. zł) oraz iii) zapłacone odsetki (4 278 tys. zł). 

Środki pieniężne na koniec okresu 2016 r. 

W 2016 roku środki pieniężne Grupy wyniosły 20 060 tys. zł. Zwiększenie środków pieniężnych było głównie 
spowodowane zwiększeniem skali działalności Grupy poprzez nabycie 29 lutego 2016 r. 100 % akcji spółki Orlen 
Transport S.A. (obecnie OTP S.A.). 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 

W omawianym okresie Grupa wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 
6 547 tys. zł. Kwota ta obejmuje zysk brutto za rok 2015 (643 tys. zł) oraz przepływy środków pieniężnych netto (w 
łącznej kwocie 9 570 tys. zł) będące głównie wynikiem: i) amortyzacji (4 463 tys. zł) oraz ii) zmiany stanu 
zobowiązań handlowych (4 250 tys. zł). Wpływy środków pieniężnych zostały częściowo skompensowane 
wydatkami środków pieniężnych (o łącznej wartości 3 665 tys. zł), które w 2015 roku obejmowały głównie zmianę 
stanu należności (3 609 tys. zł). 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 

Na koniec 2015 roku przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy były dodatnie i wyniosły  2 
784 tys. zł. Dodatnie przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z wpływów uzyskanych ze zbycia wartości 
niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (3 801 tys. zł). Wpływy środków pieniężnych zostały częściowo 
skompensowane wydatkami środków pieniężnych (o łącznej wartości 1 138 tys. zł), które w 2015 roku obejmowały 
głównie nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych ( 725 tys. zł) oraz udzielone pożyczki dla 
jednostek powiązanych oraz pozostałych jednostek (400 tys. zł). Szczegółowe informacje temat nabycia 
rzeczowych aktywów trwałych znajdują się w Rozdziale VII pkt. 8 Prospektu „Przegląd sytuacji operacyjnej i 
finansowej – Nakłady inwestycyjne”. 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 

W 2015 roku przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy były ujemne i wyniosły – 8 905 tys. 
zł. Przepływy pieniężne obejmowały głównie: i) wpływy z kredytów i pożyczek (1 774 tys. zł) udzielonych Grupie w 
2015 roku. Wpływy środków pieniężnych zostały skompensowane wydatkami środków pieniężnych (o łącznej 
wartości 10 679 tys. zł), które w 2015 roku obejmowały głównie: i) płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego (9 631 tys. zł), ii) spłatę kredytów i pożyczek (555 tys. zł) oraz iii) zapłacone odsetki (493 tys. zł). 

Środki pieniężne na koniec okresu 2015 r. 

Na koniec 2015 roku środki pieniężne Grupy wyniosły 3 366 tys. zł. Zwiększenie środków pieniężnych było głównie 
spowodowane zwiększeniem skali działalności Grupy oraz zbyciem nieużywanych środków transportu. 

Zadłużenie 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz kredytów bankowych i pożyczek 

Grupa wykorzystuje finansowanie zewnętrzne (oprocentowane kredyty bankowe, pożyczki i leasing finansowy) 
głównie w celu finansowania nakładów inwestycyjnych. Główną inwestycją Grupy w 2016 r. była inwestycja 
kapitałowa, tj. nabycie w dniu 29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.). 
Szczegółowe informacje na temat nakładów inwestycyjnych znajdują się w Rozdziale VII pkt. 9 „Przegląd sytuacji 
operacyjnej i finansowej – Nakłady inwestycyjne” poniżej. 
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Szczegółowe informacje na temat warunków oprocentowanych kredytów bankowych oraz pożyczek są podane w 
Nocie 19 w Skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych . 

Poniższa tabela przedstawia informacje na wskazane daty, dotyczące oprocentowanych kredytów i pożyczek oraz 
zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. 

  
Stan na 31.12.2016 

Stan na 
31.12.2015 

Zmiana 
2016/2015  

(w %) 

tys. zł tys. zł   

Krótkoterminowe 18 780 9 395 126 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

11 762 5 415 117 

Kredyty w rachunku bieżącym 2 978 2 692 11 

Kredyty inwestycyjne i pożyczki 4 040 209 1 833 

Długoterminowe 71 900 9 395 665 

Zobowiązania z tytułu leasingu 
finansowego 

20 782 7 844 165 

Kredyty inwestycyjne i pożyczki 51 118 1 550 3 198 

Długoterminowe i 
krótkoterminowe razem 

90 680 17 710 412 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe. 

 

Stan na 31 grudnia 2016 r.  

Oprocentowane pożyczki i kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wzrosły o 72 970 tys. zł, czyli 
o 412%, z 17 710 tys. zł na dzień 31 grudnia 2015 r. do 90 680 tys. zł na dzień 31 grudnia 2016 r., głównie w wyniku 
wzrostu: i) wartości kredytów inwestycyjnych oraz pożyczek (w części długoterminowej – o 49 568 tys. zł oraz w 
części krótkoterminowej – o 3 831 tys. zł) głównie z powodu zaciągnięcia kredytu akwizycyjnego oraz pożyczki 
mezzanine przeznaczonego na nabycie w dniu 29 lutego 2016 r. 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie 
OTP S.A.) ii) wartości zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (w części długoterminowej – o 12 938 tys. zł oraz 
w części krótkoterminowej – o 6 347 tys. zł), głównie z powodu nabycia 29 lutego 2016 r. 100 % akcji spółki Orlen 
Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) i ujęcia jej pozycji bilansowych dotyczących leasingu finansowego w 
Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2016. 

Stan na 31 grudnia 2015 r.  

Oprocentowane pożyczki i kredyty oraz zobowiązania z tytułu leasingu finansowego wyniosły 17 710 tys. zł na 
dzień 31 grudnia 2015 r. i składają się głównie z i) zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (w części 
długoterminowej – 7 844 tys. zł oraz w części krótkoterminowej – 5 415 tys. zł), ii) kredytu w rachunku bieżącym (w 
wysokości 2 692 tys. zł) oraz iii) zobowiązań z tytułu kredytów inwestycyjnych i pożyczek (w części długoterminowej 
– 1 550 tys. zł oraz w części krótkoterminowej – 209 tys. zł). 

 

Szczegółowe informacje na temat struktury walutowej oraz struktury wiekowej zobowiązań finansowych są podane 
w Nocie 18 oraz 19 do Skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych. 

Ilościowe i jakościowe informacje na temat ryzyka finansowego 
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Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa, należą kredyty bankowe, pożyczka, umowy 
leasingu finansowego i operacyjnego, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów 
finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność i rozwój Grupy. Grupa posiada też inne 
instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w 
toku prowadzonej przez nią działalności. Zgodnie z polityką Grupa nie prowadzi obrotu instrumentami finansowymi 
obecnie oraz w okresie objętym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym. 

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa obejmują: i) ryzyko ii) 
płynności, iii) ryzyko kredytowe, iv) ryzyko kursu walutowego, v) ryzyko stopy procentowej oraz vi) ryzyko cenowe.  

Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka. Szczegółowe zasady 
zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka opisane są Nocie nr 32 w Skonsolidowanym Sprawozdaniu 
Finansowym. 

8. Analiza wskaźnikowa  

Wskaźniki rentowności 

Zaprezentowane  i  omówione  w  niniejszym  punkcie  Prospektu  wskaźniki  rentowności  są  wielkościami 
ekonomicznymi  jakie nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSR/MSSF i 
nie mają zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowią one 

tzw. alternatywne pomiary wyników. Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej. Wyliczone wartości 
alternatywnych pomiarów wyników dotyczą przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 

Przy ocenie rentowności wykorzystano następujące wskaźniki wyrażone w %:  

- rentowność operacyjna (EBIT) = zysk  (strata)  z  działalności  operacyjnej  /  przychody  netto  ze 
sprzedaży x 100% 

- rentowność brutto = zysk (strata) przed opodatkowaniem / przychody ze sprzedaży x 100% 
- rentowność netto = zysk (strata) netto / przychody netto ze sprzedaży x 100% 
- rentowność EBITDA = zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja)  / przychody netto ze 

sprzedaży x 100% 
- rentowność aktywów = zysk (strata) netto / aktywa ogółem x 100% 
- rentowność kapitału własnego = zysk (strata) netto / kapitał własny x 100% 
- rentowność aktywów obrotowych = zysk (strata) netto / aktywa obrotowe x 100% 

Wskaźniki rentowności 

wskaźniki rentowności w % 

  2016  2015 

rentowność operacyjna (EBIT)  8,7  1,7 

rentowność brutto  5,7  1,0 

rentowność netto  4,7  0,7 

rentowność EBITDA   13,9  8,8 

rentowność aktywów  4,4  0,8 

rentowność kapitału własnego  14,9  2,0 

rentowność aktywów obrotowych  12,5  1,9 

Źródło: Emitent 
 

Analiza podstawowych wskaźników rentowności wskazuje, że w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 
r. Emitent znacznie poprawił opłacalność prowadzonej działalności w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Najbardziej widoczny jest wzrost wartości wskaźnika rentowności kapitałów własnych, który uległ 
podwyższeniu do wartości 14,9% w roku 2016 r. z poziomu 2,0% w poprzednim okresie. Na uwagę zasługuje 
znaczny wzrost wskaźnika rentowności operacyjnej, który z poziomu 1,7% uległ podwyższeniu do wartości 8,7% 
oraz utrzymująca się na wysokich poziomach wartość wskaźnika rentowności EBITDA, która wyniosła 13,9% w 
roku 2016 oraz 8,8% w 2015 r. 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

89

Znaczna poprawa rentowności była następstwem wzrostu skali prowadzonej działalności, zwiększającej się 
sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji usług transportowych na rynku paliw płynnych w 2016 r. spowodowało znaczny 
wzrost wolumenów przewożonych produktów oraz realizowanych przychodów netto ze sprzedaży, co pozwoliło na 
osiągnięcie wyższej rentowności działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta.  Analiza wskaźników 
pokazuje, iż rentowność działalności gospodarczej Grupy znacznie poprawiła się. 

Wskaźniki zadłużenia 

Zaprezentowane  i  omówione  w  niniejszym  punkcie  Prospektu  wskaźniki  zadłużenia  są  wielkościami 

ekonomicznymi  jakie nie znajdują odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachunkowości MSR/MSSF i 
nie  mają  zastosowania  w  ramach  sprawozdawczości  finansowej.  W  związku  z  tym  w  opinii  Zarządu  Emitenta 
stanowią  one  tzw.  alternatywne  pomiary  wyników.  Definicje  obliczeniowe  wskaźników  przedstawiono  poniżej. 
Wyliczone wartości alternatywnych pomiarów wyników dotyczą przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych 
w nagłówku tabeli. 

Przy ocenie zadłużenia wykorzystano następujące wskaźniki: 

- wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe ogółem / aktywa 
ogółem, 

- wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe ogółem / 
kapitał własny, 

- wskaźnik zadłużenia finansowego / EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem + 
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego razem) / (zysk (strata) z działalności operacyjnej + 
amortyzacja), 

- wskaźnik zadłużenia finansowego netto / EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek razem 
+ zobowiązania z tytułu leasingu finansowego razem - środki pieniężne i  ich ekwiwalenty) / (zysk 
(strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja). 
 

Wskaźniki zadłużenia 

wskaźniki zadłużenia w pkt.   

  31.12.2016  31.12.2015 

zadłużenie ogólne  0,71  0,59 

zadłużenie kapitału własnego  2,41  1,47 

zadłużenia finansowego/ EBITDA 3,68  3,20 

wskaźnik zadłużenia finansowego netto / EBITDA 2,87  2,59 

Źródło: Emitent 
 

Wskaźniki zadłużenia w okresach objętych Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym miały tendencję 
wzrostową. Wskaźnik zadłużenia ogólnego uległ podwyższeniu z 0,59 pkt w 2015 r. do poziomu 0,71 pkt w 2016 
r., natomiast wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wzrósł w analizowanym okresie z 1,47 pkt (2015) do 2,41 pkt 
(2016). Wzrost wartości wskaźników zadłużenia w 2016 r. wynika w głównej mierze z zaciągnięcia kredytów i 
pożyczek, których celem było częściowe sfinansowanie nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A.  

Wysoki poziom i) wskaźnika zadłużenia finansowego /EBITDA oraz ii) wskaźnika zadłużenia finansowego netto / 
EBITDA w 2016 r. wynika z faktu, iż do jego obliczenia został zaliczony wynik finansowy EBITDA spółki OTP S.A. 
za okres od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., czyli okres za który jednostkowe sprawozdania finansowe spółki 
zależnej OTP S.A. podlegają obowiązkowi konsolidacji ze sprawozdaniami finansowymi Emitenta.  

Analiza wskaźników zadłużenia pokazuje, iż pomimo zaciągnięcia kredytów i pożyczek celem sfinansowania 
nabycia 100% akcji spółki OTP S.A., zadłużenie Grupy utrzymuje się na poziomach spełniających wymagania 
wskaźników finansowych tzw. kowenantów zawartych w umowach kredytowej oraz pożyczki. 

 

Wskaźniki płynności 

Zaprezentowane i omówione w niniejszym punkcie Prospektu wskaźniki płynności są wielkościami ekonomicznymi 

jakie  nie  znajdują  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości  MSR/MSSF  i  nie  mają 
zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Zarządu Emitenta stanowią one 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

90

tzw. alternatywne pomiary wyników. Definicje obliczeniowe wskaźników przedstawiono poniżej. Wyliczone wartości 
alternatywnych pomiarów wyników dotyczą przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku tabeli. 

Przy ocenie płynności wykorzystano następujące wskaźniki: 

wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania  krótkoterminowe 

wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania  krótkoterminowe 

wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe 

 

Wskaźniki płynności 

wskaźniki płynności w pkt.   

  2016  2015 

wskaźnik płynności bieżącej  1,19  1,10 

wskaźnik płynności szybkiej  1,18  1,08 

wskaźnik płynności gotówkowej 0,36  0,15 

Źródło: Emitent 
 

Wskaźniki płynności w okresach objętych Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym miały tendencję 
wzrostową. Wskaźnik płynności bieżącej uległ podwyższeniu z 1,10 pkt w 2015 r. do poziomu 1,19 pkt w 2016 r., 
natomiast wskaźnik płynności szybkiej wzrósł w analizowanym okresie z 1,08 pkt (2015) do 1,18 pkt (2016). 
Wskaźnik płynności gotówkowej wzrósł z poziomu 0,15 w 2015 r. do 0,36 w 2016r.  

Wzrost wartości wskaźników płynności w 2016 r. wynika głównie z wysokiej rentowności prowadzonej działalności 
gospodarczej przez Grupę i zdolności do generowania środków pieniężnych. Analiza wskaźników płynności 
pokazuje, iż Grupa poprawiła płynność i osiągnęła ogólnie przyjęty wysoki jej poziom. 

9. Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne Emitenta obejmują przede wszystkim wydatki na cele związane z utrzymaniem oraz 
rozwojem potencjału taboru transportowego oraz w wartości niematerialne i prawne.  

Tabela poniżej przedstawia informacje na temat łącznych nakładów inwestycyjnych Emitenta we wskazanych w 
niej okresach. 

 Do daty 
prospektu 

31.12.2016 31.12.2015 

Inwestycje krajowe: 719 100 836 2 803 

w wartości niematerialne i prawne 72 528 11 

w rzeczowy majątek trwały, w tym: 646 12 109 2 780 

   Grunty 0 0 0 

   budynki i budowle 0 77 569 

   maszyny i urządzenia 3 339 72 

   środki transportu 634 11 608 2 065 

   inne środki trwałe 10 86 74 

w inwestycje kapitałowe 0 88 200 13 

Inwestycje zagraniczne: 0 0 0 

w wartości niematerialne i prawne 0 0 0 

w rzeczowy majątek trwały 0 0 0 

w inwestycje kapitałowe 0 0 0 
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RAZEM 719 100 836 2 803 

Źródło: Emitent 
 
Rok zakończony 31 grudnia 2016 r.  
 
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 108 374 tys. zł, z czego 
większość stanowiły inwestycje związane z rzeczowym majątkiem trwałym w postaci środków transportu oraz z 
wartościami niematerialnymi i prawnymi. Nakłady zostały dokonane zarówno poprzez nabycie i wytworzenie 
poszczególnych składników majątku, jak również poprzez nabycie w wyniku przejęcia kontroli w dniu 29 lutego 
2016 r. nad spółką Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) W wyniku nabycia 100% akcji spółki transportowej 
Orlen Transport S.A., specjalizującej się w transporcie paliw, nabyto między innymi środki transportu o wartości 
32.824 tys. zł,  wartości niematerialne i prawne w postaci relacji z klientem PKN Orlen w kwocie 16 820 tys. zł  oraz 
wartość firmy wynikającą z transakcji przejęcia o wartości 44.277 tys. zł, na którą składają się przede wszystkim 
synergie, korzyści wynikające ze skali działalności i rozpoznawalności marki. 

 
Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  
 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 2 791 tys. zł, z czego 
większość stanowiły inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe związane z transportem drogowym płynnych produktów. 

 

od 31 grudnia 2016 r. r. do Daty Prospektu 
 
Nakłady inwestycyjne w okresie od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu obejmowały przede wszystkim wydatki na 
środki transportu związane z odbiorem 25 sztuk środków transportu finansowanych leasingiem finansowym. 

10. Bieżące i planowane inwestycje 

Nakłady inwestycyjne w okresie od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu obejmowały przede wszystkim wydatki na 
środki transportu związane z odbiorem 25 sztuk ciągników siodłowych finansowanych leasingiem finansowym. 

Zarząd przedłożył Radzie Nadzorczej Spółki „Program Inwestycyjny Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020”, który 
został przez Radę Nadzorczą zatwierdzony w dniu 16 marca 2017 r. Program Inwestycyjny ma na celu zwiększenie 
skali prowadzonej działalności poprzez powiększenie wykorzystywanej floty własnych ciągników i naczep-cystern. 
Łączna wartość planowanych nakładów wynosi ok. 62 mln zł, z czego kwota 6,2 mln zł, w związku ze zwiększeniem 
skali działalności, zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego. Efekty Programu Inwestycyjnego 
będą widoczne w wynikach finansowych Grupy począwszy od 2018 r. 

Źródłem finansowania Programu Inwestycyjnego będą środki własne Spółki, w tym środki pozyskane z planowanej 
emisji do 8,5 mln sztuk akcji. Zarząd Spółki oczekuje, iż po pozyskaniu środków z emisji, realizacja założeń 
Programu Inwestycyjnego zostanie rozpoczęta w II połowie 2017 roku.  

11. Omówienie wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki OTP 
S.A. za 2015 r. 

Wyniki działalności 

Omówienie wyników działalności za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. 

Poniższa tabela przedstawia wybrane pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów Spółki OTP S.A. za okres 
12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2015 r. 
 
 

Działalność kontynuowana  

01.01-
31.12.2015 

(tys. zł) 

Przychody netto ze sprzedaży 128 649 
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Koszt własny sprzedaży 108 321 

Zysk (strata) ze sprzedaży  20 328 

Koszty ogólnego zarządu 8 566 

Pozostałe przychody operacyjne 7 819 

Pozostałe koszty operacyjne 2 884 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 697 

EBITDA * 21 247 

Przychody finansowe 1 966 

Koszty finansowe 747 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 916 

Podatek dochodowy 3 007 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 14 909 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe OTP 
 
*  EBITDA  jest  wielkością  ekonomiczną  jaka  nie  znajduje  odzwierciedlenia  w  obowiązujących  standardach  rachunkowości 

MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości finansowej. W związku z tym w opinii Emitenta stanowi ona tzw. 

Alternatywny Pomiar Wyników. Zaprezentowana i wyliczona wartość EBITDA stanowi sumę wyniku (zysku/straty) z działalności 

operacyjnej i amortyzacji. Alternatywny Pomiar Wyników dotyczy przeszłych okresów sprawozdawczych wskazanych w nagłówku 

tabeli. 

 
Rok zakończony 31 grudnia 2015 r.  
W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2015 r. OTP S.A. zanotowało wzrost większości wyników 
finansowych wykazanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Na wzrosty wyników finansowych w 2015 r. istotne znaczenie miał wzrost wartości osiągniętych 
przychodów netto ze sprzedaży oraz poprawa efektywności działalności spółki w obszarze działalności 
podstawowej. 
 
W okresie tym OTP S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 128 649 tys. zł Poziom wartości 
przychodów netto ze sprzedaży wynikał z wzrostu wolumenu przewożonego przez spółkę w wyniku realizacji usług 
transportowych na rzecz PKN Orlen S,.A, Shell Polska, Orlen Paliwa Sp. z o.o. oraz pozostałych klientów. W 2015 
roku przychody netto ze sprzedaży wynikające z  działalności na rzecz PKN Orlen S.A. wyniosły 98 057 tys. zł, z 
działalności na rzecz pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej Orlen S.A. wyniosły 19 963 tys. zł, natomiast 
z  działalności na rzecz innych klientów wyniosły 10 629 tys. zł. 
 
Wartość kosztów własnych sprzedaży wyniosła 108 321 tys. zł w 2015 r. Wyższa dynamika kosztów własnych 
sprzedaży niż wzrostu przychodów netto ze sprzedaży spowodowała osiągniecie zysku ze sprzedaży brutto na 
poziomie 20 328 tys. zł. W 2015 r. wartość kosztów ogólnego zarządu wyniosła 8 566 tys. zł, a ich poziom był 
wynikiem konsekwentnie wdrażanym działaniom mającym na celu poprawę efektywności działalności spółki w 
obszarze działalności podstawowej.  
 
W 2015 r. OTP S.A. osiągnęła pozostałe przychody operacyjne w wysokości 7 819 tys. zł. Na wysokość pozostałych 
przychodów operacyjnych w 2015 roku największy wpływ miały: i) pozostałe przychody w wysokości 3 324 tys. zł 
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obejmująca głównie zwrot podatku akcyzowego w wysokości 3 016 tys. zł w ramach wygranego postępowania 
prowadzonego wobec OTP S.A. dotyczącego poprzednika prawnego spółki, ii) zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych w wysokości 2 637 tys. zł związany przede wszystkim ze zbyciem rzeczowych aktywów trwałych 
w postaci najstarszych jednostek transportowych oraz iii) przychody osiągnięte z odwrócenia rezerw w wysokości 
910 tys. zł. 
 
Na wartość poniesionych 2015 r. pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 2 884 tys. zł głównie miały wpływ: 
i) pozostałe koszty w wysokości 1 282 tys. zł ii) koszty związane z karami i odszkodowaniami w wysokości 883 tys. 
zł związane z realizacją kontraktów przewozowych paliw oraz iii) utworzenie rezerw w wysokości 535 tys. zł. 
Przychody, jak i ponoszone koszty z tytułu kar i odszkodowań są stałym elementem realizacji kontraktów 
transportowych dotyczących przewozu paliw. Pozycja pozostałe koszty w 2015 r. obejmuje głównie wynagrodzenie 
od wygranego postępowania prowadzonego wobec OTP S.A. dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego w 
wysokości 463 tys. zł oraz wierzytelności zapłaconej w wyniku zawartego porozumienia z kontrahentem w 
wysokości 281 tys. zł. 
 
OTP S.A. osiągnęła w 2015 r. zysk z działalności operacyjnej w wysokości 16 697 tys. zł.. Na poziom osiągniętego 
wyniku miały wpływ następujące czynniki: i) rozszerzenie współpracy z Orlen Paliwa w ramach nowego kontraktu 
dotyczącego przewozu LPG, ii) wygrana sprawa sądowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego oraz iii) sprzedaż 
wycofanej floty w związku z wymianą naczep paliwowych. 
 
Wynik EBITDA w roku 2015 wyniósł 21 247 tys. zł. Na poziom osiągniętego wyniku EBIDTA w 2015 roku największy 
wpływ miał wzrost zysku z działalności operacyjnej, który został skorygowany o wartość amortyzacji w 2015 r. w 
wysokości 4 550 tys. zł.  
 
Na osiągnięte wyniki w 2015 roku znaczny wpływ miały przychody oraz koszty finansowe. W 2015 r. przychody 
finansowe wyniosły 1 966 tys. zł i ich główną część stanowiły odsetki otrzymane w wysokości 1 964 tys. zł. Odsetki 
w przychodach finansowych pochodzą głównie z lokowanych środków pieniężnych w obligacjach emitowanych 
przez PKN Orlen oraz oprocentowania środków w cash pool. Ponadto, w 2015 r. OTP S.A. otrzymała odsetki od 
zaległości podatkowych w wysokości 1 615 tys. zł związane z wygranym postepowaniem dotyczącym zwrotu 
podatku akcyzowego prowadzonym wobec OTP S.A. W 2015 r. koszty finansowe wyniosły 747 tys. zł. Główną 
pozycją kosztów finansowych w tym roku stanowiły odsetki w wysokości 575 tys. zł, które związane były z obsługą 
zadłużenia zobowiązań leasingowych finansujących nabycie środków transportu. 
 
W 2015 OTP S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 17 909 tys. zł. 

 

Aktywa 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 

r. 

STRUKTURA AKTYWÓW 

Stan na 31.12.2015 

tys. zł 
udział 
(w %) 

Aktywa trwałe 36 112 45,2 

Wartości niematerialne 454 0,6 

Rzeczowe aktywa trwałe 34 851 43,6 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

807 1,0 

Aktywa obrotowe 43 854 54,8 

Zapasy 186 0,2 
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Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

21 297 26,6 

Pozostałe aktywa finansowe 21 794 27,3 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 63 0,1 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 514 0,6 

Aktywa razem 79 966 100,0 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe OTP 
 

Stan na 31 grudnia 2015 r.  

Suma aktywów na dzień na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 79 966 tys. zł. Głównym czynnikiem wzrostu sumy 
aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. był wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych spowodowany rozbudową 
floty środków transportu.   

W 2015 r. głównymi składnikami sumy aktywów były i) rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 43,6 % sumy aktywów, 
ii) pozostałe aktywa finansowe stanowiące 27,3% sumy aktywów oraz iii) należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności stanowiące 26,6% sumy aktywów. 

Największy udział w sumie aktywów ogółem stanowią rzeczowe aktywa trwałe, które na omawiany dzień bilansowy 
osiągnęły wartość 34 851 tys. zł Poziom tych aktywów wynika między innymi z i) nabycia środków transportu 
(naczepy gazowe) w ramach rozszerzenia współpracy z Orlen Paliwa związanego z przewozem LPG ii) realizacji 
zadania inwestycyjnego związanego z montażem naczep paliwowych w oparciu o własną homologację. 

Pozostałe aktywa finansowe osiągnęły na omawiany dzień bilansowy wartość 21 794 tys. zł. Na pozostałe aktywa 
finansowe składają się: i) nabyte obligacje o wartości 9 991 tys. zł oraz ii) inwestycje w cash pool w wysokości 
11 803 tys. zł. 

Istotną pozycję w sumie aktywów stanowiły należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, które na 
omawiany dzień bilansowy osiągnęły wartość 21 297 tys. zł. Wartość tych aktywów wynika ze stabilnego poziomu 
osiągniętych przychodów netto ze sprzedaży w 2015 r.  

Pasywa 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 

r. 

STRUKTURA PASYWÓW 

Stan na 31.12.2015 

tys. zł 
udział 
(w %) 

Kapitał własny 36 475 45,6 

Kapitał podstawowy 25 530 31,9 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

2 0,0 

Zyski zatrzymane 10 943 13,7 
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Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 18 873 23,6 

Rezerwy 495 0,6 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 18 378 23,0 

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 24 618 30,8 

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozost. 22 339 27,9 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 285 0,4 

Rezerwy 1 994 2,5 

Pasywa razem 79 966 100,0 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe OTP 
 

Stan na 31 grudnia 2015 r.  

Suma pasywów na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 79 966 tys. zł.  

W 2015 r. głównymi składnikami sumy pasywów były i) kapitał własny stanowiący 45,6% sumy pasywów, ii) 
zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe stanowiące 30,8% sumy pasywów oraz iii) zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe stanowiące 23,6% sumy pasywów. 

Największy udział w sumie pasywów ogółem stanowią kapitały własne, które osiągnęły na omawiany dzień 
bilansowy wartość 36 475 tys. zł. Kapitały własne składają się głównie z następujących pozycji: i) kapitał 
podstawowy, którego wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 25 530 tys. zł oraz ii) zyski zatrzymane, których 
wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 10 943 tys. zł Na poziom  wartości kapitałów własnych wpływ miało 
zmniejszenie wartości zysków zatrzymanych wynikające z wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2015 r. w 
wysokości 6 022 tys. zł. 

Istotną pozycję w sumie pasywów ogółem stanowią zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe, które na omawiany 
dzień bilansowy osiągnęły wartość 24 618 tys. zł. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe składają się w głównie 
z zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych, których wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 22 
339 tys. zł W skład tych zobowiązań wchodzą: i) pozostałe zobowiązania w wysokości 7 891 tys. zł, ii) zobowiązania 
z tytułu dostaw i usług w wysokości 4 711 tys. zł oraz iii) zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego w 
wysokości 2 729 tys. zł.  

Poziom zobowiązań i rezerw krótkoterminowych odzwierciedla wzrost wartości zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego związanych z finansowaniem nabycia rzeczowych aktywów trwałych, tj. rozbudową floty środków 
transportu. 

Wartość zobowiązań i rezerw długoterminowych na omawiany dzień bilansowy wyniosła 18 873 tys. zł. Na 
zobowiązania i rezerwy długoterminowe składają się głównie pozostałe zobowiązania długoterminowe, których 
wartość na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosła 18 378 tys. zł. W skład tych zobowiązań wchodzą zobowiązania z 
tytułu umów leasingu finansowego, a ich poziom był w głównej mierze spowodowany wzrostem wartości 
zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego związanych z finansowaniem nabycia rzeczowych aktywów 
trwałych, tj. rozbudową floty środków transportu.   

Przepływy pieniężne 

Poniższa tabela przedstawia dane z rachunku przepływów pieniężnych Spółki OTP S.A. za okres 12 miesięcy 
zakończony 31 grudnia 2015 r.  
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Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych (tys. zł) 
Okres zakończony 

31.12.2015 

Działalność operacyjna   

Zysk / Strata netto 14 909 

Korekty razem: 3 307 

Amortyzacja 4 550 

Odsetki netto 247 

Dywidendy -2 

Zyski/ straty z działalności inwestycyjnej -2 608 

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 3 007 

Zmiana stanu rezerw -426 

Zmiana stanu zapasów -181 

Zmiana stanu należności 210 

Zmiana stanu zobowiązań 1 347 

Podatek dochodowy zapłacony -2 837 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 216 

Działalność inwestycyjna   

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych -5 447 

Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych 8 016 

Nabycie papierów wartościowych -17 988 

Sprzedaż papierów wartościowych 22 966 

Odsetki otrzymane 333 
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Dywidendy otrzymane 2 

Wpływy/(Wypływy) w ramach systemu cash pool -5 194 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 688 

Działalność finansowa   

Odsetki zapłacone -575 

Dywidendy zapłacone -18 555 

Płatność zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -1 774 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -20 904 

Środki pieniężne na koniec okresu 0 

Źródło: Sprawozdanie Finansowe OTP 
 

Rok zakończony 31 grudnia 2015 r. 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 

W omawianym okresie OTP S.A. wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 
wysokości 18 216 tys. zł. Kwota ta obejmuje zysk netto za rok 2015 (14 909 tys. zł) oraz korekty (w łącznej kwocie 
3 307 tys. zł) będące głównie wynikiem: i) amortyzacji (4 550 tys. zł), ii) zmiany stanu zobowiązań handlowych (1 
347 tys. zł) oraz iii) straty z działalności inwestycyjnej (-2 608 tys. zł). 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 

Na koniec 2015 roku przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej OTP S.A. były dodatnie i wyniosły 
2 688 tys. zł. Dodatnie przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z i) dodatniego salda nabycia i sprzedaży 
składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych w wysokości 2 569 tys. zł, ii) dodatniego salda 
nabycia i sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 4 978 tys. zł oraz iii) wypływu środków pieniężnych w 
ramach systemu cash pool w wysokości – 5 194 tys. zł. 

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 

W 2015 roku przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej OTP S.A. były ujemne i wyniosły – 20 904 
tys. zł. Przepływy pieniężne obejmowały głównie: i) dywidendy zapłacone (18 555 tys. zł) w tym zaliczka na poczet 
dywidendy za 2015 r. (6 022 tys. zł), ii) płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (1 774 tys. zł) 
oraz iii) zapłacone odsetki (575 tys. zł). 

Środki pieniężne na koniec okresu 2015 r. 

Na koniec 2015 roku środki pieniężne OTP S.A. wyniosły 0 tys. zł. Stan środków pieniężnych był głównie 
spowodowany wypłatą środków pieniężnych z tytułu wypłaconej dywidendy za 2014 r. oraz zaliczki na poczet 
dywidendy za 2015 rok oraz wypływów środków w ramach systemu cash pool. 
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ROZDZIAŁ VIII – OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

1. Wprowadzenie  

Grupa Trans Polonia świadczy wyspecjalizowane usługi transportowo-spedycyjne w zakresie przewozu: 

- płynnych surowców chemicznych (chemikalia płynne), 

- mas bitumicznych, 

- płynnych surowców spożywczych, 

- paliw oraz LPG. 

Grupa wykorzystuje nowoczesne i specjalistyczne zestawy drogowe składające się z naczep-cystern, tank-
kontenerów, podwozi kontenerowych oraz nowoczesnych ciągników siodłowych. Posiadany tabor umożliwia 
przewóz szerokiej gamy płynnych produktów petrochemicznych, w tym materiałów niebezpiecznych (ADR). 
Tradycyjną domeną Emitenta, opartą na jego historii działalności jest międzynarodowy i krajowy transport drogowy.  

Grupa świadczy usługi na terenie Polski oraz Europy. W ramach prowadzonej działalności współpracuje z 
czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów oraz mniejszymi zakładami, zajmującymi się 
przerobem produktów. Jednocześnie Grupa współpracuje z firmami transportowymi na zasadzie aranżowania i 
nadzoru nad realizacją zleceń transportowych. W zakresie przewozu paliw Grupa współpracuje z czołową rafinerią 
w Polsce – PKN Orlen S.A. 

Spółka posiada wszelkie uprawnienia oraz ubezpieczenia wymagane prawem polskim oraz europejskim w zakresie 
przedmiotu prowadzonej działalności: 

- licencja transportowa wydana przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, uprawniająca do 
wykonywania usług transportowych na terenie całej Europy, 

- licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydana przez Starostę Tczewskiego, 

- ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna) przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, 

- certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu międzynarodowego, oraz 

- certyfikaty kompetencji zawodowych kadry zarządzającej w zakresie transportu krajowego. 

Usługi świadczone przez Trans Polonia S.A. utrzymują europejski standard wyznaczany bardzo wysokimi 
wymaganiami konwencji ADR. Spółka posiada między innymi certyfikaty ISO 9001:2008 oraz SQAS.  

Największy udział w wysokości 63 % w strukturze sprzedaży Grupy miał segment transportu paliw, który 
wygenerował w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przychody netto ze sprzedaży na poziomie  110 
666 tys. zł. Istotne znaczenie mają również usługi przewozu płynnych chemikaliów, które stanowiły w  tym samym 
okresie 23,9% sprzedaży ogółem. 

Grupa w 2016 r. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 176 613 tys. zł i zanotowała wzrost 
sprzedaży w wysokości 182 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym to przychody 
wyniosły 62 625 tys. zł. W okresie tym Emitent zanotował wysoką dynamikę wyników finansowych na wszystkich 
poziomach skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów. 

Grupa osiągnęła w 2016 r zysk z działalności operacyjnej w wysokości 15 283 tys. zł, w porównaniu do 1 066 tys. 
zł w 2015 roku, co daje wzrost 1 334%. Rentowność operacyjna w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 
r. wyniosła 8,7% w porównaniu do 1,7% w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Wynik EBITDA w roku 2016 wyniósł 24 626 tys. zł w porównaniu do 5 529 tys. zł osiągniętego w roku 2015 r., co 
daje wzrost o 345% Rentowność EBITDA w 2016 r. osiągnęła poziom 13,9% w porównaniu do 8,8% w 
analogicznym okresie 2015 r. 

Na działalność Grupy, w tym na obszary tej działalności znaczny wpływ miała akwizycja spółki OTP S.A. 
specjalizującą się w przewozie paliw oraz LPG. W wyniku dokonania akwizycji spółki OTP S.A. Grupa rozszerzyła 
działalność o transport wskazanych surowców, a także poszerzyła grupę klientów. Nabycie spółki OTP S.A. miało 
wpływ na wyniki finansowe Grupy. 
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2. Historia Grupy  
 

Rok Zdarzenie 

2004 
Powstanie poprzednika prawnego Emitenta – Trans Polonia sp. 
z o.o. 

2005 

Rozwijanie działalności na rynku przewozu chemikaliów 
płynnych przy użyciu transportu drogowego. Emitent podjął 
decyzję o skompletowaniu jednostek do transportu płynnych 
surowców chemicznych. W tym okresie realizacja usług 
odbywała się głównie przy wykorzystaniu floty zewnętrznej. 

Rozpoczęcie rozmów handlowych o świadczenie usług 
w zakresie przewozu mas bitumicznych z dwoma podmiotami 
produkującymi masy bitumiczne w Polsce: Lotos Asfalt sp. z o.o. 
i Orlen Asfalt sp. z o.o. 

Podpisanie umów na obsługę transportową zakładów Lotos 
Asfalt sp. z o.o. w zakresie przewozu mas bitumicznych, z 
możliwością rozwoju w latach przyszłych. 

Rozbudowa rynku przewozów chemicznych, szczególnie z 
rejonu Beneluksu, Francji i Niemiec. Otwarcie biura handlowego 
w Holandii. 

2006 

Rozwój działalności w oparciu o przewozy substancji 
chemicznych (płynnych chemikaliów) oraz mas bitumicznych. 

Uzyskanie certyfikatów jakościowych ISO 9001:2000 i SQAS. 

2007 

 

Zwiększenie mocy przewozowych Emitenta – wprowadzenie do 
ruchu dziesięciu kolejnych, specjalistycznych cystern do 
przewozu mas bitumicznych. 

Kontynuacja strategii budowy optymalnej floty, która była oparta 
o dzierżawione naczepy kontenerowe, tank-kontenery, oraz w 
zakresie truckingu o outsourcing tej usługi. 

2008 

 

Przekształcenie poprzednika prawnego Emitenta w spółkę 
akcyjną – Trans Polonia S.A. 

Wprowadzenie akcji serii C Emitenta do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect. Debiut Spółki na rynku 
NewConnect nastąpił 12 września 2008 r. 

2009 

 

Rozpoczęcie działalności w zakresie przewozu kruszywa 
wykorzystywanego do budowy infrastruktury drogowej.  

Rozpoczęcie prac związanych ze zmianą rynku notowań 
i wprowadzeniem akcji Spółki do notowań na rynku 
regulowanym GPW. 

2010 

 

Przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej Emitenta akcji serii 
D oraz dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku głównym 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rozbudowa floty transportowej z wykorzystaniem rozwiązań 
opartych o kooperację z podmiotami, które zdecydowały się na 
współpracę z Emitentem. 

2011 

 

Rozwój oferty i polepszenie efektywności logistyki płynnych 
ładunków chemicznych na długich dystansach łączących Europę 
Zachodnią z Europą Wschodnią. 

Rozpoczęcie świadczenia usług transportu intermodalnego. 
Rozszerzenie wachlarza usług pozwoliło na obsługę znacznie 
większych wolumenów ładunków transportowanych oraz 
znacząco poprawiło wyniki finansowe. 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

100

Realizacja programu inwestycyjnego związanego z zakupem 
nowoczesnych jednostek transportowych. W 2011 Emitent 
zakupił ciągniki siodłowe (5 sztuk), naczepy-cysterny (19 sztuk), 
podwozia kontenerowe (3 sztuki).  

2012 

W 2012 r. Emitent w dalszym ciągu rozbudowywał flotę 
transportową. Zakupione zostały kolejne ciągniki (7 
sztuk);naczepy-cysterny (10 sztuk) głównie do przewodu 
ładunków chemicznych, naczepy-chłodnie (6 sztuk) oraz 
podwozia kontenerowe (7 sztuk).  

2013 

W 2013 r. kontynuowana była inwestycja w tabor własny. 
Zakupione zostały kolejne ciągniki (18 sztuk), naczepy-cysterny 
(13 sztuk) do przewodu ładunków chemicznych oraz naczepy 
chłodnie (10 sztuk). Specjalistyczne jednostki dedykowane 
zostały głównie do realizacji zleceń z zakresu transportu 
płynnych produktów spożywczych oraz przewozu produktów 
spożywczych w temperaturze kontrolowanej. 

2014 

Spółka w 100% zależna od Emitenta nabyła nieruchomości 
zabudowane, w których mieści się siedziba Emitenta i jego 
spółek zależnych mają siedzibę oraz nieruchomość 
niezabudowaną, którą Emitent planuje zagospodarować na 
parking dla floty transportowej.  

2015 

 

Emitent podjął decyzję o nabyciu 100% akcji spółki Orlen 
Transport S.A. Celem nabycia akcji tej spółki było rozszerzenie 
działalności grupy kapitałowej Emitenta o transport paliw. 
Zawarcie umowy zobowiązującej do nabycia Orlen Transport 
S.A. nastąpiło w IV kwartale 2015 r. 

Zawarcie znaczącej dla Emitenta umowy o świadczenie usług 
transportowych podlegających na załadunku, przewożeniu i 
rozładunku asfaltów lub produktów asfaltowych z Lotos Asfalt sp. 
z o.o.  

2016 

Zawarcie umowy nabycia Orlen Transport S.A. (umowa 
rozporządzająca) poprzedzone pozyskaniem finansowania 
dłużnego oraz prywatną emisją akcji skierowaną do inwestora 
finansowego.  

Źródło: Emitent 

3. Przewagi konkurencyjne  

Przewagi konkurencyjne Emitenta 

W ocenie Zarządu Emitenta najważniejszymi przewagami konkurencyjnymi Emitenta są: 

- specjalizacja niszowa w branży transportowej, 
- kompleksowa oferta produktowa, 
- nowoczesna flota transportowa, 
- współpraca z wysokokwalifikowanym zespołem kierowców, 
- wieloletnie relacje biznesowe, 
- dysponowanie certyfikatami jakości. 

Specjalizacja niszowa w branży transportowej 

Emitent wyspecjalizował się w przewozach paliw płynnych, chemikaliów płynnych i mas bitumicznych. Jest to 
niszowy segment branży transportowej. W związku z tym konkurencja jest ograniczona, co pozwala osiągać lepsze 
marże niż w przypadku klasycznych przewozów ładunków masowych w transporcie drogowym. Wynika to z faktu, 
iż transport ładunków chemicznych istotnie różni się od klasycznych przewozów ładunków masowych. W 
transporcie chemikaliów niezbędne jest spełnienie szeregu wymagań takich jak: 

- zachowanie bezpieczeństwa przewozu (znaczącą część przewozów stanowią towary niebezpieczne), 
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- terminowość dostaw (firmy petrochemiczne ściśle optymalizują zasoby zapasów; wymogiem kontraktowym 
jest aby dostawa produktu była terminowa), 

- pewność dostaw, aby odbiorca miał gwarancję realizacji przewozu ładunku i mógł zaplanować właściwie 
proces produkcyjny lub sprzedażowy, 

- specjalistyczna wiedza ze strony personelu, obsługującego przewozy. 
Z tego powodu głównym czynnikiem przesądzającym o popycie na usługi transportu paliw płynnych oraz 
chemikaliów jest jakość gwarantowanych przewozów, a nie cena.  

Kompleksowa oferta produktowa 

Grupa posiada kompleksową ofertę usług w zakresie przewozu chemikaliów płynnych i mas bitumicznych. W 
wyniku akwizycji spółki OTP w marcu 2016 r. Emitent dodatkowo rozszerzył zakres swojej działalności o 
świadczenie usług transportu paliw płynnych. Szeroka oferta usług transportowych istotnie poprawia pozycję 
konkurencyjną Grupy wobec przewoźników skoncentrowanych wyłącznie na jednym rodzaju transportu. 

Nowoczesna flota transportowa 

W ocenie Zarządu Emitenta, Grupa posiada największą w Polsce nowoczesną flotę transportową wśród 
konkurentów Emitenta. Jest to cecha wyróżniająca go spośród konkurentów działających w kraju na rynku 
transportu. Średni wiek cystern wchodzących w skład floty Grupy wynosił na koniec 2016 roku 4,5 roku natomiast 
średni wiek ciągników - 2,0 lata. Niski wiek floty transportowej obniża ryzyko wystąpienia awarii i tym samym 
zwiększa pewność i terminowość realizowanych przewozów oraz ogranicza koszty eksploatacji (koszty związane 
z ewentualnymi naprawami i opłatami środowiskowymi). 

Współpraca z wysokokwalifikowanym zespołem kierowców 

Emitent świadczy usługi przewozowe w oparciu o zespół kierowców, którzy zatrudnieni są w spółkach zależnych 
od Emitenta na zasadzie umowy o pracę, umowy zlecenia albo współpracują z nim na zasadach wyłączności, w 
ramach prowadzonej przez nich jednoosobowej działalności gospodarczej. Ponadto Emitent współpracuje z grupą 
podwykonawców, którzy dysponują własnymi ciągnikami siodłowymi, spełniającymi wysokie wymagania co do ich 
jakości, wieku oraz możliwości przewozowych. W ramach współpracy Emitent zapewnia tym podmiotom jednostki 
transportowe, w których towar jest przewożony (specjalistyczne cysterny). 

Kierowcy spełniają szereg wymagań dotyczących ich kompetencji – długoletnie doświadczenie w zakresie 
przewozów paliw płynnych, chemikaliów płynnych i mas bitumicznych, znajomość procedur dotyczących 
bezpieczeństwa przewozów, znajomość języków obcych oraz procedur przeładunkowych w zakładach 
chemicznych, na stacjach benzynowych oraz lotniskach w przypadku transportu paliwa lotniczego JET. 

Wieloletnie relacje biznesowe z kontrahentami 

Emitent prowadzi działalność przewozową od 2004 r. Od tego czasu zbudował dobre relacje biznesowe z 
kontrahentami w kraju i za granicą. W oczach swoich kontrahentów Emitent uchodzi za podmiot, który budzi 
zaufanie oraz daje gwarancję, że usługa przewozowa zostanie wykonana o czasie, bezawaryjnie, w sposób 
optymalny dla łańcucha dostaw i za godziwym wynagrodzeniem. 

Wieloletnie relacje biznesowe doprowadziły do ugruntowania wiarygodności Emitenta wśród klientów. Skutkuje to 
dodatkowym zapotrzebowaniem na usługi Emitenta ze strony dotychczasowych klientów, którzy zwiększają 
zlecenia przewozowe pod względem wolumenów ładunków. Wysoki udział stałych klientów w sprzedaży ogółem 
ogranicza konieczność ponoszenia wysokich wydatków marketingowych na pozyskiwanie nowych klientów. 

 

Dysponowanie certyfikatami jakości 

Emitent dysponuje certyfikatami systemów jakości ISO 9001:2008, certyfikat HACCP, certyfikat GMP+B4 oraz 
SQAS. Dla klientów zlecających przewozy szczególnie istotne znaczenie mają certyfikaty przeznaczone dla branży 
transportowej.  

Takim certyfikatem jest na przykład SQAS (Safety&Quality Assessment System). Certyfikat został wprowadzony 
na rynek transportowy w 1995 r. przez CEFIC (European Chemical Industry Council), organizację zrzeszającą 
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europejski przemysł chemiczny. SQAS jest narzędziem służącym zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i 
jakości działań operacyjnych, podejmowanych w obrocie produktami chemicznymi w łańcuch logistycznym. 
Certyfikat SQAS adresowany jest do firm operujących w obszarze przewozów lądowych: drogowych i kolejowych, 
spedycyjnych, dystrybutorów produktów chemicznych, magazynów, terminali przeładunkowych, zakładów 
naprawczych cystern kolejowych i myjni cystern. 

4. Strategia  

Grupa od wielu lat  konsekwentnie realizuje strategię rozwoju obejmującą planowane działania rozwojowe, 
kapitałowe oraz inwestycyjne. W związku z nabyciem 100% akcji spółki  OTP S.A. (dawny Orlen Transport S.A.) w 
dniu 29 lutego 2016 r. Zarząd OTP S.A. opracował strategię rozwoju spółki na najbliższe 3 lata, która po przyjęciu 
jej przez Radę Nadzorczą OTP S.A. stanowi element uzupełniający strategii całej Grupy. 

Najważniejsze elementy strategii Grupy w ujęciu średniookresowym. 

Podstawowy kierunek rozwoju Grupy 

Podstawowym kierunkiem rozwoju Grupy jest rozwój w obszarze transportu i logistyki płynnych surowców 
chemicznych, spożywczych oraz paliw. Strategia uwzględnia zarówno organiczny rozwój poszczególnych 
segmentów, jak i akwizycje. Silnym kierunkiem planowanego rozwoju jest eksport usług, rozumiany jako budowanie 
rynku zbytu na świadczone usługi w Europie Zachodniej. W tym zakresie Grupa zamierza dalej rozwijać sieć 
przedstawicielstw handlowych oraz intensyfikować działalność w obszarze „B to B” w celu nawiązywania kolejnych 
kontaktów oraz uczestniczenia w maksymalnie dużej ilości postępowań ofertowych prowadzonych przez 
potencjalnych klientów. Strategia uwzględnia „wydłużenie” odcinka łańcucha dostaw, którym zarządza Grupa 
poprzez dodanie nowych elementów, takich jak transport intermodalny oraz magazynowanie surowców. W ramach 
realizacji Strategii, Grupa planuje dokonywanie wspólnych inwestycji z klientami, którzy są zainteresowani 
rozbudową zaplecza magazynowego dla płynnych surowców, a ze względów optymalizacyjnych skłonni są 
powierzyć większą część procesów w ręce profesjonalnych podmiotów zewnętrznych. 

HR 

W opinii Emitenta działania w obszarze HR stanowią newralgiczny czynnik mogący w istotny sposób wpływać na 
tempo planowanego rozwoju. W celu poprawy sytuacji związanej z ograniczoną dostępnością kierowców z 
uprawnieniami ADR na krajowym rynku pracy, Grupa planuje utworzyć szkołę kierowców, która zacznie 
funkcjonować w drugiej połowie 2017 r. Jednostka ta będzie miała za zadanie przygotować do zawodu kierowcy 
osoby, które nie są w stanie samodzielnie, ze względów organizacyjnych oraz finansowych, zdobyć niezbędnych 
uprawnień specjalistycznych do prowadzenia pojazdów przeznaczonych do transportu materiałów 
niebezpiecznych. Grupa ponadto konsekwentnie rozwija program outsourcingu, zakładający stałą współpracę z 
wykwalifikowanymi podwykonawcami, pozwalający w elastyczny sposób budować potencjał transportowy 
obejmujący dostępną flotę oraz wykwalifikowanych kierowców z uprawnieniami ADR. 

IT oraz nowe technologie 

Zgodnie ze Strategią, Grupa zakłada ponoszenie stałych nakładów inwestycyjnych związanych z 
unowocześnieniem posiadanych systemów IT, wykorzystywanych zarówno do wsparcia działalności operacyjnej 
Grupy, jak i pozostałych działów, w szczególności działów: finansowego, analiz i kontrolingu. Ze względu na 
planowany dynamiczny rozwój Grupy, dokonywany jest stały monitoring rozwiązań oferowanych przez dostawców 
systemów IT. Ponadto w obrębie innych nowoczesnych technologii Grupa ściśle monitoruje postępy koncernów 
motoryzacyjnych związanych z wprowadzeniem na rynek tzw. „technologii autonomicznych pojazdów”, mając 
ambicję bycia pionierem w szerszym zastosowaniu tego typu ciągników w transporcie samochodowym. 

Realizacja wyżej opisanej Strategii wymaga poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych, dlatego Zarząd 
przedłożył Radzie Nadzorczej Spółki „Program Inwestycyjny Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020”, który został 
przez Radę Nadzorczą zatwierdzony w dniu 16 marca 2017 r. Program Inwestycyjny ma na celu zwiększenie skali 
prowadzonej działalności poprzez powiększenie wykorzystywanej floty własnych ciągników i naczep-cystern. 
Łączna wartość planowanych nakładów wynosi ok. 62 mln zł, z czego kwota 6,2 mln zł, w związku ze zwiększeniem 
skali działalności, zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego. Zakłada się, iż efekty Programu 
Inwestycyjnego będą widoczne w wynikach finansowych Grupy począwszy od 2018 r. Źródłem finansowania 
Programu Inwestycyjnego będą środki własne Spółki, w tym środki pozyskane z planowanej emisji do 8,5 mln sztuk 
akcji. Zarząd Spółki oczekuje, iż po pozyskaniu środków z emisji, realizacja założeń Programu Inwestycyjnego 
zostanie rozpoczęta w II połowie 2017 roku.  
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5. Rodzaje oferowanych produktów i usług 

Transport chemikaliów płynnych 

Emitent świadczy usługi krajowego i międzynarodowego przewozu chemikaliów płynnych takich jak: lateks, 
gliceryna, kleje, oleje, parafina, żywice, toluen, fenol, itp. 

Przewozy tego typu produktów świadczone są przez wyspecjalizowany podmiot z Grupy – Tempo TP sp. z o.o. 
S.K.A. Chemikalia płynne przewożone przez tą spółkę mają wszechstronne zastosowania, w tym głównie 
przemysłowe. Transportowane produkty mają zastosowanie w przemyśle: organicznym, farmaceutycznym, 
lakierniczym, perfumeryjnym, petrochemicznym, chemicznym, gumowym, w także w budownictwie, przemyśle 
motoryzacyjnym, przemyśle meblarskim, spożywczym. Spółka świadczy usługi dla następujących grup klientów: 

- producentów chemikaliów płynnych, z którymi współpraca opiera się najczęściej na stałej współpracy, a 
usługa transportowa i duża część usług logistycznych jest po stronie zleceniobiorcy, 

- firm handlowych, które znacznie łatwiej jest pozyskać do współpracy niż producentów chemikaliów 
płynnych, ale rzadko ma to charakter stały. Dla określonego ładunku doraźnie poszukiwani są przewoźnicy, 
którzy wybierani są na podstawie nie tylko niskiej ceny, ale też terminu przewozu, 

- firm transportowo-spedycyjne, z którymi następuje wymiana ładunkami na zasadach spedycyjnych. Zasady 
spedycyjne polegają na odpłatnym organizowaniu przewozu ładunków na zlecenie podmiotu trzeciego wraz 
z wystawieniem dokumentu przewozowego. 

 

 

Źródło: Emitent 

 

W  roku 2016 łączny wolumen przewożonych chemikaliów płynnych wyniósł niemal 125 tys. ton, co oznacza wzrost 
o 16,6% w stosunku do roku ubiegłego, co było głównie spowodowane skuteczną realizacją działań sprzedażowych 
Grupy prowadzonych na rynkach Europy Zachodniej. Spadek wolumenów przewożonych chemikaliów płynnych w 
3 i 4 kwartale 2016 r. w stosunku do 2 kwartału 2016 r był spowodowany rekordowym wolumenem osiągniętym 
przez Grupę w 2 kwartale 2016 r. W 1 kwartale 2016 r. wolumen  przewożonych chemikaliów płynnych przekroczył 
poziom 30 tys. ton i wartość ta została utrzymana do końca roku. 

Transport mas bitumicznych 

Spółka z Grupy – Inter TP sp. z o.o. S.K.A. świadczy usługi przewozu mas bitumicznych, do których zalicza się 
asfalty drogowe klasyczne, asfalty modyfikowane oraz asfalty przemysłowe. Masa bitumiczna (asfalt) jest 
produktem przerobu specjalnych gatunków ropy naftowej w rafineriach. W języku polskim słowo asfalt oznacza 
lepiszcze (bitum) do budowy dróg, chociaż w większości krajów europejskich używając słowa asfalt mowa jest o 
mieszance mineralno-asfaltowej. Warstwa nawierzchni asfaltowej (ulicy, drogi) wykonywana jest właśnie z 
mieszanki mineralno-asfaltowej w której asfalt (lepiszcze) stanowi ok. 4-6% masy. 
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Spółka wykonuje przewóz mas bitumicznych na podstawie stałej umowy z Lotos Asfalt Sp. z o.o. oraz współpracy 
z innymi podmiotami zajmującymi się produkcją lub pośrednictwem handlowym tych produktów. Polega on, na 
transporcie asfaltu z miejsca produkcji do miejsca wskazanego przez zleceniodawcę. Miejscami tymi są wytwórnie 
mas do nawierzchni drogowych zlokalizowane w całej Polsce, a także poza granicami kraju (głównie kraje 
ościenne).  

 

Źródło: Emitent 

W roku 2016 łączny wolumen przewozu mas bitumicznych wyniósł ponad 160 tys. ton, co oznacza spadek o 8,0% 
w stosunku do roku ubiegłego, co było głównie spowodowane ograniczeniem realizowanych inwestycji drogowych 
w Polsce w tym okresie.  

 

Transport paliw 

Emitent poprzez spółkę zależną OTP S.A. (dawniej Orlen Transport S.A.) świadczy usługi przewozu paliw na 
terenie Polski. OTP S.A. to krajowy lider przewozu paliw (olej napędowy, benzyny) oraz czołowy dostawca paliwa 
lotniczego (JET) do najważniejszych portów lotniczych w Polsce. OTP S.A. na podstawie wieloletniej umowy 
przewozowej zawartej z PKN Orlen S.A. dostarcza na zasadzie wyłączności paliwa do wszystkich stacji 
benzynowych należących do PKN Orlen S.A. oraz do większości stacji franczyzowych. OTP S.A. realizując kontrakt 
dostarcza paliwa do ponad 2 000 stacji benzynowych działających pod szyldem PKN Orlen S.A. Do realizacji 
kontraktu OTP S.A. wykorzystuje ponad 120 dedykowanych specjalistycznych zestawów przewozowych. Zestawy 
transportowe pracują w systemie 24/7, co oznacza , iż 24 godziny na dobę zestawy gotowe są do przewozu paliwa 
z centrum dystrybucyjnego PKN Orlen S.A. do konkretnej stacji benzynowej. Na podobnej zasadzie OTP S.A.  
realizuje kontrakt dotyczący przewozu paliw do stacji Shell oraz przewozy paliwa lotniczego JET do portów 
lotniczych zlokalizowanych w Polsce. Ponadto OTP S.A. realizuje przewozy paliw do mniejszych sieci stacji 
benzynowych na zasadach przewozów typu SPOT. 
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Źródło: Emitent 

W roku 2016 łączny wolumen przewozu paliw wyniósł niemal 5,4 mln m3, co oznacza wzrost o 5,8% w stosunku do 
roku ubiegłego, co było głównie spowodowane zwiększeniem wolumenu sprzedawanego paliwa w sieciach 
detalicznych PKN Orlen S.A. oraz Shell. 

 

Transport LPG 

Emitent poprzez spółkę zależna OTP S.A. świadczy usługi przewozu LPG na terenie Polski. OTP S.A. na podstawie 
długoterminowej umowy przewozowej zawartej z Orlen Paliwa Sp. z o.o. dostarcza LPG do około połowy stacji 
benzynowych należących do PKN Orlen S.A. Do realizacji kontraktu OTP S.A wykorzystuje ponad 55 
dedykowanych specjalistycznych zestawów przewozowych. Podobnie jak w przypadku przewozu paliw zestawy 
transportowe pracują w systemie 24/7, co oznacza, iż 24 godziny na dobę zestawy gotowe są do przewozu LPG z 
centrum dystrybucyjnego PKN Orlen S.A. do konkretnej stacji benzynowej.  

 

 

Źródło: Emitent 
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W roku 2016 łączny wolumen przewozu LPG wyniósł 260 tys. ton, co oznacza wzrost o 27,5% w stosunku do roku 
ubiegłego, co było głównie spowodowane przez wzrostem wolumenu sprzedawanego LPG w sieciach detalicznych 
PKN Orlen S.A. 

 

Transport płynnych produktów spożywczych 

Emitent poprzez spółkę zależna Tempo TP sp. z o.o. S.K.A. świadczy również usługi przewozu płynnych ładunków 
spożywczych. Usługi świadczone są rynku europejskim i charakteryzują się wysokimi wymaganiami dot. czystości 
produktu z zachowaniem jego odpowiedniej temperatury. Klientami są głównie duże zakłady zajmujące się 
przetwarzaniem i handlem produktami spożywczymi. Najczęściej przewożone produkty to: koncentraty soków 
owocowych, oleje i tłuszcze jadalne, glukoza i słodziki, gliceryna, melasa, alkohole, czekolada. 

 

 

Źródło: Emitent 

W roku 2016 łączny wolumen przewozu produktów spożywczych wyniósł niemal 53 tys. ton, co oznacza wzrost o 
20,3% w stosunku do roku ubiegłego, co było głównie spowodowane przez rozszerzeniem relacji z 
dotychczasowymi klientami oraz pozyskaniem nowych kontraktów transportowych w tym segmencie. 

 

Sezonowość działalności  

W przypadku transportu większości ładunków drogowych brak jest znaczących czynników, które powodowałyby, 
że ten obszar prowadzonej przez Spółkę działalności charakteryzowałby się sezonowością. Sezonowość widać 
jedynie w zakresie przewozu asfaltów stanowiących blisko 7% przychodów netto ze sprzedaży ogółem w 2016 r. 
Sprzedaż, a w ślad za tym przewozy tego produktu, uzależnione są od warunków atmosferycznych. W okresie 
zimowym ze względu na ujemne temperatury oraz opady atmosferyczne producenci wstrzymują swoją produkcję. 
Najwyższe przychody w tym obszarze osiągane są z reguły w miesiącach maj-listopad. 

6. Rynki geograficzne, na których Grupa prowadzi działalność  

Emitent świadczy usługi transportowo-spedycyjne w kraju i za granicą.  

Przewozy zagraniczne stanowiły około 24% sprzedaży ogółem w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 
r. Dla porównania w analogicznym okresie 2015 r. udział sprzedaży poza terenem kraju w  przychodach netto ze 
sprzedaży wynosił 58%. Tak znaczący spadek udziału przewozów zagranicznych w przychodach ogółem jest 
związany z rozszerzeniem działalności Emitenta o transport paliw płynnych, które w całości dokonywane są na 
terenie Polski. 
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W zakresie zagranicznych usług przewozowo-spedycyjnych Emitent świadczy je zarówno w transporcie 
importowym (transport z zagranicy do Polski), jak i eksportowym (transport z Polski za granicę). Realizowane są 
również frachty  w relacjach pomiędzy odbiorcami i dostawcami znajdującymi się poza granicami Polski. Kierunkami 
transportowymi są państwa z terenu Unii Europejskiej oraz spoza niej (głównie z terenu byłej WNP). Istotnymi 
rynkami zagranicznymi, na których operował Emitent były: Niemcy, Holandia, Belgia, Francja oraz Hiszpania. 

Przewozy chemikaliów płynnych obejmują całą Europę i z reguły są to przewozy na długich trasach, w dużej części, 
obejmujące przekraczanie wielu granic państwowych. 

Przewozy mas bitumicznych nie mają charakteru dalekobieżnego – zleceniodawcami są podmioty mające siedzibę 
na terenie Polski, a odbiorcami są wytwórnie mas do nawierzchni drogowych z pobliskich krajów (Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Szwecja). 

Przewozy paliw płynnych odbywają się wyłącznie na terenie Polski i obejmują przewozy z terminali paliwowych do 
stacji benzynowych zlokalizowanych w Polsce. Także przewozy paliwa lotniczego JET odbywa się na terenie Polski, 
z terminali paliwowych do krajowych lotnisk.  

W okresie 2016 r. najważniejszymi rynkami zagranicznymi były Niemcy, Francja i kraje Beneluksu. 

Sprzedaż Emitenta ze względu na kierunki geograficzne 

 

 
01.01-31.12.2016 

PRZYCHODY NETTO ZE 
SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 

(STRUKTURA GEOGRAFICZNA) 

(tys. zł) 

Transport 
paliw 

Transport 
chemii, 

asfaltów i 
produktów 

spożywczych 

Pozostałe Razem 

kraj 110 666 22 741 576 133 982 

Sprzedaż poza terenem kraju 0 42 631 0 42 631 

Przychody netto ze sprzedaży 
segmentu razem 

110 666 65 372 576 176 613 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 
 

 
01.01-31.12.2015 

PRZYCHODY NETTO ZE 
SPRZEDAŻY PRODUKTÓW 

(STRUKTURA GEOGRAFICZNA) 

(tys. zł) 

Transport 
paliw 

Transport 
chemii, 

asfaltów i 
produktów 

spożywczych 

Pozostałe Razem 

kraj 0 25 655 642 26 297 

Sprzedaż poza terenem kraju 0 36 328 0 36 328 

Przychody netto ze sprzedaży 
segmentu razem 

0 61 983 642 62 625 

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 

 

7. Opis konkurencji  

Konkurencja 

W zakresie przewozu chemikaliów płynnych Emitent zalicza do konkurencji krajowej firmy będące podmiotami 
zależnymi zachodnich firm transportowych. Oprócz tego rynek krajowy obsługuje kilka firm, które powstały jako 
podmioty zależne dużych polskich zakładów chemicznych, na ogół w wyniku wydzielenia ich z zakładowych działów 
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transportu oraz spółki transportowe, które rozwinęły swoją działalność w oparciu o świadczenie specjalistycznych 
usług transportu chemikaliów. 

Do najważniejszych konkurentów Emitenta na rynku krajowym należy zaliczyć: 

- Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym – podmiot specjalizujący 
się w przewozach ciekłych chemikaliów, produktów pochodzenia petrochemicznego oraz gazów 
technicznych głównie do Niemiec, krajów Beneluksu, Włoch, Francji, Węgier, Bułgarii i Rumunii. Należy 
do włoskiej grupy Star, powstałej w 1934 r., która posiada jednostki zależne także w Niemczech (Essen), 
Rumunii (Bukareszt) i Rosji (Sankt Petersburg), 

- Rinnen Polska Sp. z o.o. Spedycja Międzynarodowa z siedzibą w Grabówce – podmiot specjalizujący się 
w przewozach chemikaliów, należący do niemieckiej grupy Rinnen, założonej w 1943 r., dysponującej flotą 
ponad 1 000 jednostek transportowych. Grupa Rinnen posiada jednostki zależne także na Węgrzech, w 
Hiszpanii, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Wielkiej Brytanii, 

- Solidaris Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu – podmiot specjalizujący się w przewozach 
chemikaliów płynnych. Spółka została założona w 2003 r. Do Grupy Solidaris należy spółka Autozak Sp. 
z o.o. powstała w wyniku wyodrębnienia bazy transportowej z Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., 

- PCC Autochem Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym – podmiot specjalizujący się w przewozach 
materiałów niebezpiecznych, w tym chemikaliów. Spółka została założona w 1995 na bazie dawnego 
Zakładu Transportu Samochodowego będącego częścią Zakładów Chemicznych "Rokita" Spółka Akcyjna. 
Obecnie wchodzi w skład Grupy PCC Rokita. 
 

Emitent identyfikuje również grono mniejszych firm, zajmujących się przewozami chemikaliów płynnych. Są to 
przewoźnicy indywidualni, dysponujący z reguły flotami transportowymi, liczącymi do kilkunastu jednostek. Na 
rynku krajowym istnieje kilkanaście takich podmiotów, które bywają podwykonawcami zleceń Emitenta.. 

W zakresie przewozu chemikaliów płynnych Emitent zalicza do konkurencji zagranicznej przede wszystkim duże 
firmy z Europy Zachodniej, które dysponują od kilkuset do kilku tysięcy jednostek transportowych. Z uwagi na zasięg 
europejski świadczonych usług przez Emitenta w obszarze transportu płynnej chemii podmioty te stanowią jego 
główną konkurencję. Podmioty te działają przede wszystkim jako operatorzy, obsługujący największych 
producentów chemikaliów. Konkurenci ci generują sprzedaż znacznie większą od Emitenta. Emitent współpracuje 
również z tą grupą konkurentów jako kooperant, na zasadzie  wykonywania części ich zleceń przewozowych. 
Przewagą Emitenta w tym zakresie jest większa elastyczność, zwłaszcza w zakresie wykonywania 
skomplikowanych logistycznie, dalekich przewozów w relacji Europa Zachodnia-Europa Wschodnia i umiejętność 
pozyskiwania nowych klientów, gdyż wymienieni konkurenci są skoncentrowani na obsłudze stałych kontrahentów. 

Do najważniejszych konkurentów Emitenta na rynku zagranicznym należy zaliczyć: 

- Den Hartogh Logistics z siedzibą w Rotterdamie w Holandii – firma logistyczna, specjalizująca się w 
przewozach płynnych chemikaliów od lat siedemdziesiątych XX wieku, w tym także w Polsce. Działa na 
całym świecie, ma 36 oddziałów, zatrudnia ponad 1 500 osób i wygenerowała 230 mln euro sprzedaży w 
2015 r. Posiada ponad 950 jednostek transportowych, 

- Hoyer z siedzibą w Hamburgu w Niemczech – grupa logistyczna, specjalizująca się w przewozach 
chemikaliów, w tym petrochemikaliów i gazów, oraz produktów spożywczych, w tym także w Polsce. Działa 
w ponad 29 państwach na całym świecie, zatrudnia ponad 5 000 osób i wygenerowała ponad 1,1 mld euro 
sprzedaży w 2014 r. Jej infrastruktura przewozowa składała się na koniec 2014 r.  z 2 500 ciągników 
siodłowych, 2 847 cystern, 23 659 kontenerów IBC i 33 872 tank-kontenerów, 

- Bertschi z siedzibą w Dürrenäsch w Szwajcarii – grupa logistyczna, specjalizująca się w przewozach 
chemikaliów płynnych, założona w 1956 r. Działa przede wszystkim na terenie Europy, a od niedawna 
intensyfikuje działalność przewozową pomiędzy Europą a Azją. Posiada podmioty zależne w 31 na całym 
świecie. Bertschi zatrudnia około 2 500 osób i wygenerowała 700 mln CHF sprzedaży w 2015 r. Jej 
infrastruktura przewozowa składa się z przeszło 1 200 lokomotyw, 27 600 jednostek transportowych 
różnych typów. Ponadto dysponuje 6 stacjami czyszczącymi i 25 terminalami przeładunkowymi. 

Ponadto, Emitent identyfikuje grono firm przewozowych, które dysponują flotą do kilkudziesięciu jednostek. Zaliczyć 
do nich można: 

- Georg Buchner Int. Spedition GmbH z siedzibą w Fürth w Niemczech – podmiot specjalizujący się w 
przewozach produktów płynnych. Koncentruje się na obsłudze transportowej Europy Południowej i 
Bałkanów. Posiada oddziały na Słowacji, w Słowenii i Serbii, 
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- Alfred Talke GmBH&Co. KG z siedzibą w Hürth w Niemczech – wiodący światowy dostawca usług 
logistycznych dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego, działający na terenie Europy, Azji i państw 
Zatoki Perskiej. 
 

Emitent konkuruje z tymi podmiotami, oferując operatywność handlową i umiejętność obsługi każdego z rynków 
Europy, a dodatkowo niższą cenę usługi, wynikającą z ponoszonych niższych kosztów działania. 

W zakresie przewozu mas bitumicznych Emitent zalicza do konkurencji krajowej kilka firm, które dysponują co 
najmniej 10 jednostkami przewozowymi. Zaliczyć do nich można: 

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GABER Bernard Gawkowski z siedzibą w Warszawie-Wesołej – 
podmiot specjalizujący się w usługach przewozu asfaltów i usługach spedycyjnych, 

- Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze – podmiot specjalizujący się w przewozie 
ładunków w naczepach, chemikaliów płynnych w cysternach i ładunków ponad gabarytowych. Wchodzi w 
skład duńskiej grupy Anneberg, posiadającej podmioty zależne także w Danii, Szwecji, Niemczech i na 
Białorusi, 

- PTHU “LW-Trans” Lesław Pachulski z siedzibą w Radzionkowie – podmiot specjalizujący się w przewozie 
mas bitumicznych. 

W zakresie przewozu mas bitumicznych Emitent zalicza do konkurencji międzynarodowej firmy, dysponujące 30-
40 jednostkami do przewozów. Są to podmioty związane biznesowo z rafineriami, w okolicy których znajdują się 
ich siedziby. Do najważniejszych konkurentów w tym zakresie zaliczyć należy: 

- Scharrer&Andresen GmbH z siedzibą w Hamburgu w Niemczech – podmiot specjalizujący się w 
przewozach mas bitumicznych. Działa w oparciu o oddziały w Niemczech zlokalizowane w pobliżu rafinerii 
w Weddingstedt b. Heide, Schwedt a.d. Oder, Merseburg, Köln, Karlsruhe oraz podmioty zależne w 
Czechach, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Wchodzi w skład Grupy Hoyer, która poza przewozem mas 
bitumicznych zajmuje się również świadczeniem usług przewozowo-logistycznych chemikaliów, gazów 
przemysłowych, paliw i środków spożywczych, 

- Schenk Papendrecht BV z siedzibą w Papendrecht w Holandii – podmiot specjalizujący się w przewozach 
paliw, olejów, gazów, mas bitumicznych, chemikaliów płynnych. Posiada podmioty zależne w Belgii, 
Luksemburgu, Niemczech i Polsce. 

Należy przy tym mieć na uwadze, że zagraniczni konkurenci nie są tak istotni jak krajowi, gdyż masy bitumiczne co 
do zasady są transportowane na niewielkich odległościach, zwykle w promieniu co najwyżej kilkuset kilometrów od 
rafinerii. 

W zakresie przewozu paliw płynnych rynku detalicznego, wedle szacunków własnych, Emitent jest największym 
przewoźnikiem w Polsce. Do konkurentów na tym rynku Emitenta zalicza 4 firmy, będącymi podmiotami zależnymi 
zachodnich firm transportowych. Do najważniejszych konkurentów w tym zakresie zaliczyć należy: 

- ABS Bonifer Polska – podmiot z grupy międzynarodowego przewoźnika ABS Bonifer Group. Spółka 
zarejestrowana jest w Niemczech. Specjalizuje się w transporcie paliw płynnych, LPG oraz mas 
bitumicznych. Spółka realizuje przewozy m. in. w Polsce, Austrii, Czechach, Niemczech i Słowacji,  

- Samat Polska – podmiot z grupy międzynarodowego przewoźnika Groupe Samat z siedzibą we Francji. 
Grupa Samat realizuje specjalistyczne usługi transportowe w dziewięciu krajach Unii Europejskich w tym 
w Belgii, Francji, Holandii Hiszpanii i Polsce. Grupa specjalizuje się w transporcie paliw płynnych oraz 
LPG, 

- Paul Klacska podmiot z grupy międzynarodowego przewoźnika Klacska Gruppe z siedzibą w Austrii. 
Grupa Klacska specjalizuje się w transporcie paliw płynnych, które realizuje w 14 europejskich krajach, 
głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, 

- Nijman Zeetank - podmiot z grupy międzynarodowego przewoźnika Nijman/Zeetank International Logistic 
Group z siedzibą w Holandii. Grupa specjalizuje się w transporcie materiałów szklanych, 
petrochemicznych, paliw płynnych oraz w transporcie ogólnym, na terenie Polski, Niemiec, Holandii oraz 
Wielkiej Brytanii. 

Emitent posiada największy w Polsce tabor zestawów specjalistycznych, wykorzystywany do przewozów paliw 
płynnych tj. do przewozu ON, benzyn, LPG oraz paliwa lotniczego JET. 

8. Informacje o uzależnieniu Spółki  

Z zastrzeżeniem umowy o świadczenie usług transportu Nr 1/LBD/2015 zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. 
pomiędzy OTP S.A. a PKN Orlen S.A. opisanej w Rozdziale VIII pkt 11.2 Prospektu ,Spółka nie jest uzależniona 
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od patentów, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych w 
stopniu istotnym z punktu widzenia działalności lub rentowności Spółki. 

Licencje istotne z punktu widzenia działalności Spółki zostały opisane w punkcie „Własność intelektualna” poniżej. 

9. Prace badawcze i rozwojowe  

Emitent oraz spółki zależne od Emitenta nie prowadzą prac badawczych i rozwojowych. Emitent planuje rozbudowę 
budynku biurowego, o której szerzej stanowi punkt 10 poniżej. 

10. Znaczące rzeczowe aktywa trwałe Grupy i wartości niematerialne  

Na Datę Prospektu Grupa posiada szereg istotnych rzeczowych aktywów trwałych, których utrata mogłaby 
spowodować istotne zmniejszenie przychodów Grupy lub znaczne utrudnienia w prowadzonej przez Grupę 
działalności. 

Istotne aktywa Grupy obejmują: nieruchomości oraz pozostałe rzeczowe aktywa trwałe z uwagi na ich istotne 
znaczenie dla prowadzenia przez Grupę działalności. Emitent w swoim majątku nie posiada gruntów rolnych 
podlegających ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.  

 

1) Nieruchomości  

 Spółka TRN Estate S.A. jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej i niezabudowanej 
położonych w Tczewie przy ul. Rokickiej 16, o łącznej powierzchni 10.159 m2. Dla nieruchomości zostały 
założone następujące księgi wieczyste: GD1T/00031202/7, GD1T/00050853/4 oraz GD1T/00017347/1 
prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tczewie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.  

 

Na nieruchomości zlokalizowany jest budynek administracyjno-biurowy, którego rozbudowę planuje Emitent. 
Rozbudowa polegać ma na powiększeniu strefy wejściowej istniejącego budynku biurowego wraz z obsługą 
komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą. Emitent przewiduje także budowę rampy w celu zapewnienia 
dostępu do budynku dla osób niepełnosprawnych. Planowana jest także rozbudowa i przebudowa 
nawierzchni przed wejściem do budynku biurowego, parkingów dla samochodów osobowych, w tym miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz placu manewrowego dla samochodów ciężarowych. 
Planowany początek prac budowlanych ustalony został na marzec 2017 r., natomiast zakończenie na 
wrzesień 2017 r.   

 

 Spółka OTP S.A. dnia 22 lipca 2015 r. zawarła z PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku umowę dzierżawy 
części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Chemików 7, oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działka o nr ewidencyjnym 20/92 położonej w Płocku na terenie zakładu 
produkcyjnego PKN Orlen, dla której Sąd Rejonowy w Płocki, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW PL1P/00126322/7. 

 

Na dzierżawionej nieruchomości położone są: pomieszczenia biurowe, garaż autobusowy o dzierżawionej 
pow. 970 m2, warsztat o dzierżawionej pow. 2.706 m2, myjnia o dzierżawionej pow. 209 m2, budynek garaży 
o dzierżawionej pow. 138 m2, budynek techniczny o dzierżawionej pow. 131 m2, miejsca parkingowe o 
dzierżawionej powierzchni 657 m2 oraz elementy technicznoużytkowe. 

 

Obciążenia na nieruchomościach 

Poniższa tabela zawiera opis obciążeń rzeczowych ustanowionych na Datę Prospektu na istotnych 
nieruchomościach wykorzystywanych w działalności Emitenta. 
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Nieruchomości obciążone i 
rodzaj hipoteki Kwota hipoteki Wierzyciel hipoteczny Zabezpieczenia 

nieruchomości dla których 
zostały są prowadzone księgi 
wieczyste pod numerami: 
GD1T/00031202/7, 
GD1T/00050853/4,  
GD1T/00017347/1  

– hipoteka umowna łączna  

147.500.000,00 złotych ING Bank Śląski S.A. z 
siedzibą w Katowicach 
(działający jako Agent 
kredytu) 

Tytułem zabezpieczenia spłaty 
wszelkich wierzytelności banku , 
w tym roszczenia o spłatę kwot 
głównych kredytów udzielonych 
na podstawie umowy kredytów z 
dnia 11 lutego 2016 r. oraz 
wszelkich wierzytelności 
wynikających z gwarancji 
udzielonej przez TRN ESTATE 
S.A. za terminowe wykonanie 
zobowiązań przez pozostałych 
kredytobiorców. 

nieruchomości dla których 
zostały są prowadzone księgi 
wieczyste pod numerami: 
GD1T/00031202/7, 
GD1T/00050853/4,  
GD1T/00017347/1  

– hipoteka umowna łączna  

11.524.000,00 euro Syntaxis II Luxembourg 
Capital s.à r.l. z siedzibą 
w Luksemburgu 
(działający jako agent 
pożyczki) 

Tytułem zabezpieczenia 
wierzytelności wynikających z 
umowy pożyczek, mezzanine z 
dnia 15 lutego 2016 r. 
obejmujących wszelkie kwoty 
płatne i wymagalne związane z 
gwarancją udzieloną przez TRN 
ESTATE S.A. za terminowe 
wykonanie przez każdego 
pożyczkobiorcę wszystkich 
zobowiązań takiego 
pożyczkobiorcy wynikających z 
umowy pożyczek mezzanine. 

 

2) Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 

Poniżej przedstawiono dane finansowe na temat środków trwałych 

Nazwa grupy KST 
Wartość netto na dzień 

31.12.2016 /tys. zł/ 

Grunty 0 645 

Budynki i budowle 1 4 113 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 134 

Kotły i maszyny energetyczne 3 2 

Urządzenia i Maszyny i aparaty ogólnego przeznaczenia 4 912 

Specjalistyczne urządzenia i Maszyny i aparaty ogólnego 
przeznaczenia 

5 17 

Urządzenia techniczne 6 52 

Środki transportu 7 53 215 

Narzędzia i przyrządy ruchomości i wyposażenie 8 190 

Środki trwałe w budowie  171 

WNIP  60 537 

 
Źródło: Emitent 
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Obciążenia na pozostałych istotnych aktywach trwałych 

 

Poniższa tabela zawiera obciążenia rzeczowe ustanowione na Datę Prospektu na pozostałych istotnych 
rzeczowych aktywach trwałych Grupy.  

 

Istotne rzeczowe 
aktywa trwałe 

Podmiot 
udzielający 

zabezpieczenia Wierzyciel 
Podstawa 
obciążenia 

Suma 
Zabezpieczenia Zabezpieczenie 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Emitent ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Emitent Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 

Udziały spółki TP sp. z 
o.o. 

Emitent ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Udziały spółki TP sp. z 
o.o. 

Emitent Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki TRN 
Estate S.A. 

Emitent ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki TRN 
Estate S.A. 

Emitent Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Inter TP 
sp.  z o.o. S.K.A. 

Emitent ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Inter TP 
sp.  z o.o. S.K.A. 

Emitent Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Quick TP 
sp. z o.o. S.K.A. 

Emitent ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Quick TP 
sp. z o.o. S.K.A. 

Emitent Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Tempo TP 
sp. z o.o. S.K.A. 

Emitent ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Tempo TP 
sp. z o.o. S.K.A. 

Emitent Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Tp sp. z o.o. ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Tp sp. z o.o. Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 

Akcje spółki Inter TP 
sp.  z o.o. S.K.A. 

Tp sp. z o.o. ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Inter TP 
sp.  z o.o. S.K.A. 

Tp sp. z o.o. Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 
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Akcje spółki Quick TP 
sp. z o.o. S.K.A. 

Tp sp. z o.o. ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Quick TP 
sp. z o.o. S.K.A. 

Tp sp. z o.o. Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Tempo TP 
sp. z o.o. S.K.A. 

Tp sp. z o.o. ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Akcje spółki Tempo TP 
sp. z o.o. S.K.A. 

Tp sp. z o.o. Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 
i finansowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Inter Tp spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialności
ą SKA 

ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Inter Tp spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialności
ą SKA 

Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Tempo Tp spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialności
ą SKA 

ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Tempo Tp spółka 
z ograniczoną 
odpowiedzialności
ą SKA 

Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Quick Tp spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialności
ą SKA 

ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

Quick Tp spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialności
ą SKA 

Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

TRN Estate S.A. ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

TRN Estate S.A. Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

OTP S.A. ING Bank 
Śląski S.A. 

Umowa kredytów 
z dnia 11 lutego 
2016 r. 

147.500.000,00 
PLN 

Zastaw 
rejestrowy 

Zbiór aktywów 
wchodzących w skład 
przedsiębiorstwa 

OTP S.A. Syntaxis II 
Luxembourg 
Capital s.à r.l 

Umowa pożyczek 
mezzanine z dnia 
15 lutego 2016 r. 

13.250.000,00 
EUR 

Zastaw 
rejestrowy 

      

Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez 
Emitenta rzeczowych środków trwałych wskazany został w pkt. 16. Ochrona Środowiska.  

11. Istotne umowy  

Poniżej przedstawiono opis istotnych umów, których stroną jest Spółka lub członek jego Grupy, za okres dwóch lat 
bezpośrednio poprzedzających datę publikacji Prospektu, oraz podsumowanie innych istotnych umów zawartych 
przez dowolnego członka Grupy, które zawierają postanowienia powodujące powstanie zobowiązania dowolnego 
członka Grupy lub nabycie przez niego prawa o istotnym znaczeniu dla Grupy, w Dacie Prospektu.  
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Na potrzeby Prospektu za umowy istotne zostały uznane te umowy, które zawierane są poza normalnym tokiem 

działalności Emitenta, których wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta lub zamieszczenie ich w 

niniejszym Prospekcie Emitent uznał za uzasadnione z uwagi na ich znaczenie dla prowadzonej działalności.  

 
Umowy istotne zostały podzielone na następujące grupy: 

 Umowy zawarte poza tokiem normalnej działalności przez Emitenta lub podmiotów zależnych; 
 Umowy zawarte w toku normalnej działalności przez Emitenta lub podmioty zależne. 

 
Spółka nie jest uzależniona od żadnej umowy przemysłowej, handlowej czy finansowej. 
 

11.1. Umowy zawarte poza tokiem normalnej działalności przez Emitenta lub podmiotów zależnych 

Umowa zobowiązująca do nabycia akcji OTP S.A. zawarta w dniu 16 listopada 2015 r. pomiędzy spółką 
100% zależną od Emitenta, tj. TP sp. z o.o. a PKN Orlen S.A.  
 
Przedmiotem umowy było warunkowe zobowiązanie do nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie 
OTP S.A.). Na mocy umowy PKN ORLEN S.A. zobowiązał się sprzedać na rzecz spółki TP sp. z o.o. 25.530.000 
akcji imiennych zwykłych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda, o łącznej wartości 25.530.000,00 zł  spółki  
OTP S.A., stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym tej spółki oraz dających prawo do 100% głosów na 
walnym zgromadzeniu OTP S.A. Łączna cena zakupu wszystkich akcji wynosiła 84.542.595,00 zł, przy czym po 
zawarciu rozporządzającej umowy sprzedaży Akcji została ona skorygowana o 3.657.275,11 zł. Ostateczna cena 
akcji wynosiła 88.199.870,11 zł. Emitent jako gwarant ponosił solidarną odpowiedzialność ze spółką TP sp. z  o.o. 
za wykonanie wszystkich zobowiązań TP sp. z o.o. wynikających z umowy. 
 
Maksymalna łączna kwota odpowiedzialności stron umowy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy, rozumiana jako łączna suma wszelkich odszkodowań lub kar umownych, które mogą zostać nałożone z 
tytułu najpoważniejszych naruszeń ograniczona jest do równowartości kwoty ceny zakupu akcji, natomiast w 
zakresie pozostałych naruszeń wynosi 25% zapłaconej kwoty ceny zakupu akcji.  
 
Umowa inwestycyjna zawarta w dniu 14 stycznia 2016 r. pomiędzy Emitentem oraz podmiotem powiązanym 
z Emitentem, tj. spółką Euro Investor sp. z o.o. a  Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l. z siedzibą 
w Luksemburgu  
 
Celem zawarcia umowy inwestycyjnej było pozyskanie częściowego finansowania ceny nabycia 100% akcji spółki 
ORLEN Transport S.A. oraz 100% udziałów spółki prawa czeskiego Petrotrans s.r.o. („Petrotrans”).  
 
Na mocy umowy Syntaxis zobowiązał się do objęcia nie mniej niż 1 416 667 akcji wyemitowanych przez Emitenta 
w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego spółki za cenę emisyjną wynoszącą 3,00 zł za każdą akcję 
tj. łącznie za cenę wynoszącą nie mniej niż 4 250 001,00 zł, a Euro Investor sp. z o.o. zobowiązał się do objęcia 
4 915 000 akcji wyemitowanych przez Emitenta w ramach zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki za 
cenę emisyjną wynoszącą 3,00 zł za każdą akcję tj. łącznie za cenę wynoszącą 14 745 000,00 zł. Ponadto Syntaxis 
został uprawniony do objęcia 792 711 akcji po cenie nominalnej 0,10 zł  w ramach warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki. Umowa przewidywała również zobowiązanie Syntaxis do zawarcia umowy pożyczki 
ze spółką zależną Emitenta („TP sp. z o.o.”) na kwotę EUR będącą równowartością kwoty 19 975 000,00 zł 
z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie nabycia 100% akcji OTP S.A. Umowa przewidywała także zasady 
finansowania przez Syntaxis nabycia udziałów Petrotrans, pod warunkiem zawieszającym nabycia przez spółkę TP 
sp. z o.o. 100% akcji w kapitale zakładowym OTP S.A. oraz pomyślnego sfinalizowania negocjacji. Strony umowy 
nie doszły do porozumienia w kwestii warunków nabycia udziałów spółki Petrotrans s.r.o., w związku z powyższym 
zrezygnowano z dalszych rozmów dotyczących nabycia udziałów w tej spółce.  
 
Umowa przewiduje kary umowne w przypadku naruszenia przez strony niektórych zobowiązań umownych. Umowa 
zawiera postanowienia uprawniające do dochodzenia kar umownych każdą ze stron Umowy. Maksymalna 
wysokość kary umownej, która może zostać jednorazowo nałożona na Emitenta, wynosi 250 000,00 EUR. 
Wystąpienie wobec Emitenta z roszczeniem o zapłatę kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych przez stronę Umowy występującej z roszczeniem o zapłatę kary umownej. 
 
Umowa kredytu zawarta w dniu 11 lutego 2016 r. pomiędzy Emitentem i wszystkimi spółkami zależnymi od 
Emitenta a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach 

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Emitentowi oraz spółkom zależnym od Emitenta zabezpieczonych kredytów 
terminowych, przy czym maksymalna kwota kredytów będzie wynosić 85 000 000,00 zł. Celem zawarcia umowy 
było częściowe finansowanie ceny nabycia 100% akcji spółki OTP S.A. oraz zapewnienie częściowego 
finansowania ceny nabycia 100% udziałów spółki prawa czeskiego Petrotrans s.r.o. Ponadto, celem kredytu było 
refinansowanie istniejącego zadłużenia bankowego Emitenta i jego spółek zależnych. 
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Warunki finansowe umowy nie odbiegały od standardowych postanowień rynkowych stosowanych dla tego typu 
umów. Warunkiem uruchomienia poszczególnych transz kredytu było m. in. zawarcie umowy nabycia OTP S.A. 
oraz Petrotrans, a także ustanowienie zabezpieczeń na aktywach Emitenta oraz spółek zależnych od Emitenta 
będącymi stroną umowy. Umowa nie zawierała kar umownych. Termin spłaty kredytu wynosi maksymalnie 7 lat od 
dnia zawarcia umowy. Na zabezpieczenie wierzytelności Banku zawarte zostały umowy ustanawiające ograniczone 
prawa rzeczowe m.in. na znaczących aktywach Spółki oraz spółek zależnych od Emitenta, w tym zastawy 
finansowe i rejestrowe na wszystkich akcjach i udziałach spółek zależnych Emitenta, zastawy rejestrowe na 
przedsiębiorstwach Emitenta oraz spółek zależnych od Emitenta, a także hipotekę na  nieruchomości należącej do 
spółki TRN Estate S.A. położonych w Tczewie przy ul. Rokickiej 16. Zabezpieczenia zostały ustanowione do 
najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 147.500.000 zł. W dniu 3 marca 2016 r. do umowy kredytu z dnia 11 
lutego 2016 r. przystąpił podmiot powiązany Emitenta – spółka OTP S.A. Opis zastawów ustanowionych na 
podstawie umowy został zwarty w Rozdziale VIII – Opis działalności Grupy w części dotyczącej znaczących 
rzeczowych aktywów trwałych Grupy i wartości niematerialnych. Umowa przewiduje ograniczenie wypłaty 
dywidendy na rzecz akcjonariuszy polegające na wskazaniu stosunku zadłużenia do EBITDA (obliczonej zgodnie 
z umową kredytu), a także konieczność wypełniania określonych w umowie wskaźników finansowych, relacji 
dywidendy do wolnych przepływów pieniężnych. Emitent może wypłacić dywidendę, jeżeli stosunek zadłużenia do 
EBITDA jest nie wyższy niż 2,5%, a także jeśli w okresie kolejnych 12 miesięcy kończących się w datach 31 marca, 
30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia w roku obrotowym, bezpośrednio poprzedzającym oraz następującym po 
wypłacie, płatności lub spłaty spełnione zostały oraz zostaną wskaźniki finansowe dot. EBITDA w wysokościach 
wskazanych w umowach kredytu oraz pożyczek (między od 1,5% do 3,5%) oraz jeżeli w dacie planowanej wypłaty, 
płatności lub spłaty nie wystąpiło lub nie trwa naruszenie, lub w wyniku wypłaty nie wystąpi takie naruszenie. 
Wypłacana przez Emitenta dywidenda nie może przekroczyć 100% zysku netto (obliczonego zgodnie z zasadami 
rachunkowości) osiągniętego za poprzedni rok obrotowy, a począwszy od 1 stycznia 2021 r. wypłacana dywidenda 
nie przekroczy 70% zysku netto (obliczonego zgodnie z zasadami rachunkowości) osiągniętego za poprzedni rok 
obrotowy, a także wypłacana dywidenda nie może przekroczyć 90% wolnych przepływów pieniężnych za ostatni 
rok obrotowy pomniejszonych o obsługę zadłużenia i powiększonych o kwoty wypłaconych dywidend i zaliczek na 
poczet dywidend. 
 
Z uwagi na odstąpienie przez Emitenta od zamiaru nabycia 100% udziałów spółki prawa czeskiego Petrotrans 
s.r.o., transza kredytowa przeznaczona na ten cel nie została uruchomiona. Na dzień 31 grudnia 2016 r. 
uruchomione zostały transze inwestycyjne w wysokości 48.840 tys. zł oraz udostępnione zostały limity w postaci 
kredytów w rachunkach bieżących spółek z Grupy w wysokości 9.500 tys. zł, których wykorzystanie na dzień 
31 grudnia 2016 r. wynosi 2.978  tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2016r. dokonano spłat z tyt. kredytów inwestycyjnych 
w wysokości 12.185 tys. zł. 
 
Umowa pożyczek mezzanine zawarta w dniu 15 lutego 2016 r. pomiędzy Emitentem oraz wszystkimi 
spółkami zależnymi od Emitenta a Syntaxis Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz z funduszem 
Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu 
 
Przedmiotem umowy było udzielenie Emitentowi oraz TP sp. z o.o. zabezpieczonych pożyczek mezzanine. Łączna 
suma zobowiązania wynosiła 24 200 000 zł. Celem zawarcia umowy było częściowe finansowanie ceny nabycia 
100% akcji spółki OTP S.A. oraz zapewnienie częściowego finansowania ceny nabycia 100% udziałów spółki prawa 
czeskiego Petrotrans s.r.o. Poszczególne pożyczki zagwarantowane umową zostały uruchomione w momencie 
zawarcia umowy nabycia OTP S.A. oraz Petrotrans. Umowa nie zawierała kar umownych. Termin spłaty pożyczek 
wynosi maksymalnie 8 lat od dnia zawarcia umowy. Na zabezpieczenie wierzytelności Syntaxis Emitent oraz spółki 
zależne od Emitenta zawarły w dniu 16 lutego 2016 r. umowy ustanawiające ograniczone prawa rzeczowe m.in. na 
znaczących aktywach Emitenta oraz spółkach zależnych od Emitenta, w tym zastawy finansowe i rejestrowe na 
udziałach, akcjach oraz przedsiębiorstwach spółek zależnych od Emitenta. Pożyczka oraz powyższe 
zabezpieczenia mają charakter podporządkowany w stosunku do wierzytelności i zabezpieczeń z umowy kredytu 
z dnia 11 lutego 2016 r. z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach. W dniu 12 maja 2016 r. dokonano 
wpisu hipoteki na nieruchomościach TRN Estate S.A., położonych w Tczewie przy ul. Rokickiej 16, do ksiąg 
wieczystych, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Tczewie. Hipoteka została ustanowiona w kolejności za 
hipoteką ustanowioną na rzecz banku ING Bank Śląski S.A. Powyższe zabezpieczenia zostały ustanowione do 
najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 11 524 000 EUR. Umowa przewiduje ograniczenia w zakresie 
wypłaty dywidendy przez Emitenta. Ograniczenia wynikające z umowy są tożsame do ograniczeń wskazanych w 
umowie kredytu z dnia 11 lutego 2016 r. W dniu 10 marca 2016 r. do umowy pożyczek mezzanine z dnia 15 lutego 
2016 r. przystąpił podmiot powiązany Emitenta – spółka OTP S.A. 
Na dzień 31 grudnia 2016 r. pożyczka została uruchomiona w wysokości 19.975 tys. zł i nie dokonano spłat 
pożyczki. W wyniku dokonanej wyceny bilansowej pożyczki udzielonej w EUR w oparciu o obowiązujący kurs 
wymiany walut oraz dokonanej wyceny w oparciu o skorygowaną cenę nabycia, która uwzględnia koszt prowizji 
oraz koszt przyznania pożyczkodawcy warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji po cenie 
nominalnej 0,10 zł - saldo pożyczki na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 18.911 tys. zł. Ostateczna data spłaty 
przypada w dniu 15 lutego  2024 r. Z uwagi na odstąpienie przez Emitenta z zamiaru nabycia 100% udziałów spółki 
prawa czeskiego Petrotrans s.r.o., transza pożyczek przeznaczona na ten cel nie została uruchomiona. 
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Umowa międzywierzycielska zawarta w dniu 16 lutego 2016 r. pomiędzy Emitentem, TP sp. z o.o., 
podmiotami powiązanymi Emitenta Tempo TP sp. z o.o. S.K.A., Quick TP sp. z o.o. S.K.A., Inter TP sp. z o.o. 
S.K.A., TRN Estate S.A. oraz spółką Euro Investor sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A, Syntaxis Capital 
Limited, Syntaxis II Luxemburg Capital S.À.R.L.  

 
Przedmiot umowy stanowiły wzajemne prawa i obowiązki wierzycieli spółki Euro Investor sp. z o.o.  oraz spółek 
z Grupy, tj. prawa i obowiązki ING Banku Śląskiego S.A, Syntaxis Capital Limited i Syntaxis II Luxemburg Capital 
S.À.R.L., w związku z zawartymi: Umową Kredytów z dnia 12 lutego 2016 r., Umową inwestycyjną z dnia 14 stycznia 
2016 r. oraz Umową pożyczek mezzanine z dnia 15 lutego 2016 r.  

 
Umowa zawiera także zobowiązania spółki Euro Investor sp. z o.o. oraz spółek z Grupy wobec ING Banku 
Śląskiego S.A, Syntaxis Capital Limited i Syntaxis II Luxemburg Capital S.À.R.L. dotyczące m.in. warunków, w 
jakich dopuszczalne jest dokonywanie płatności z tytułu wierzytelności wewnątrzgrupowych oraz obowiązku 
uzyskania zgody wierzycieli na określone czynności przez spółkę Euro Investor sp. z o.o. i spółki z Grupy. Umowa 
przewiduje także zobowiązanie Emitenta do uzyskania zgody ING Banku Śląskiego S.A, Syntaxis Capital Limited 
oraz Syntaxis II Luxemburg Capital S.À.R.L. do wypłaty dywidendy, w przypadku gdy nie są spełnione warunki 
wskazane w umowie kredytu z dnia 11 lutego 2016 r. oraz pożyczek mezzanine z dnia 15 lutego 2016 r. 

 
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących wzajemnych praw i obowiązków spółki Euro Investor sp. z o.o. wobec 
Emitenta. W dniu 10 marca 2016 r. do umowy międzywierzycielskiej z dnia 16 lutego 2016 r. przystąpił podmiot 
powiązany Emitenta – spółka OTP S.A. 
 
Umowa nabycia akcji zawarta w dniu 29 lutego 2016 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. TP sp. z o.o.  
a PKN Orlen S.A. 
 
Przedmiotem umowy było nabycie 25 530 000 akcji spółki OTP S.A. o łącznej wartości 25 530 000,00 zł   
 
Umowa została zawarta w wykonaniu umowy warunkowej z dnia 16 listopada 2015 r.(opisanej powyżej) Nabyte 
przez TP sp. z o.o. Akcje stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym OTP S.A. oraz dają prawo do 100% głosów 
na walnym zgromadzeniu OTP S.A. Łączna cena zakupu wszystkich akcji wskazana w umowie wynosiła  
84 542 595,00 zł, została ona skorygowana o  3 657 275,11. zł. Ostateczna cena akcji wynosiła 88 199 870,11 zł.  
 

11.2. Umowy zawarte w toku zwykłej działalności Emitenta 

Umowa zawarta w dniu 12 maja 2014 r. pomiędzy TRN Estate S.A. a Tczewskim Towarzystwem 
Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

Zostatały podpisane dwie umowy: umowa sprzedaży nieruchomości i warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości 
pomiędzy TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie („TRN Estate”) a Tczewskim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (dalej TTBS). Umowa sprzedaży nieruchomości dot. zabudowanej 
budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 1 732,50 m2 położonej w Tczewie przy ul. Rokickiej 16 na działce 
3506 m2. TRN Estate nabyło nieruchomość za cenę 1 705 000,00 zł, przy czym kwota 170 500,00 zł stanowiła 
środki własne, natomiast kwota 1 534 500,00 zł pochodziła z kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK 
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej Kredytodawca), zabezpieczeniem spłaty którego była hipoteka 
umowna do kwoty najwyższej 2 301 750,00 ZŁ ustanowiona na rzecz Kredytodawcy na nieruchomości 

Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości dot. niezabudowanej stanowiącej działki o łącznej powierzchni 
10.159 m2 położonej w Tczewie przy ul. Rokickiej. TRN Estate nabyło nieruchomość za łączną cenę 617 500,00 zł 
plus należny podatek VAT w kwocie 142 025,00 zł pod warunkiem, że Gmina Miejska Tczew nie wykona prawa 
pierwokupu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
Zapłata za cenę zakupu pochodziła z środków własnych w wysokości 61 750,00 zł, natomiast kwota 555 750,00 zł 
oraz należny podatek VAT pochodziła z kredytów udzielonych przez Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z 
siedzibą we Wrocławiu. Zabezpieczeniem spłaty kredytu inwestycyjnego była hipoteka umowna łączna do kwoty 
najwyższej 833 625,00 zł na rzecz Kredytodawcy na nieruchomościach. W związku z nieskorzystaniem przez 
Gminę Miejską Tczew z prawa pierwokupu, w dniu 15 maja 2014 r. podpisany został akt notarialny przeniesienia 
własności nieruchomości, na podstawie którego przeniesiona została własność nieruchomości. 

Umowa o świadczenie usług transportu Nr 1/LBD/2015  zawarta w dniu 16 listopada 2015 r. pomiędzy OTP 
S.A. a PKN Orlen S.A.  

Przedmiotem umowy jest w szczególności świadczenie usług transportu paliw do stacji detalicznych w sieci PKN 
Orlen na zasadzie wyłączności.  

Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością przedłużenia obowiązywania o kolejne 2 lata. Umowa zawarta 
była pod warunkiem przeniesienia akcji ORLEN Transport S.A. (obecne OTP S.A.) na rzecz TP sp. z o.o. (umowa 
przeniesienia akcji została opisana w pkt 22.3.1.5. powyżej). Warunek ten został spełniony w dniu 29 lutego 2016 r. 
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Umowa zawiera kary umowne, maksymalna wysokość kary umownej wynosi 15 000 000 zł.  

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów.  

Ponad połowa przychodu Grupy uzależniona jest od kontraktów transportowych zawartych pomiędzy spółkami z 
Grupy, a spółkami z grupy kapitałowej PKN Orlen. Ścisła współpraca z PKN Orlen pozwala Grupie na osiągnięcie 
znacznej części przychodów. Koncentracja przychodów od jednej grupy kapitałowej wiąże się z uzależnieniem oraz 
ryzykiem utraty znacznych przychodów w przypadku zerwania lub nieprzedłużenia kontraktów zawartych ze 
spółkami z Grupy PKN Orlen. 

Umowa przewozowa zawarta w dniu 1 lipca 2012 r. pomiędzy OTP S.A. a ORLEN GAZ sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług polegających na przewozach gazu płynnego.  

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.  

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów. 

Umowa o świadczenie usług transportu drogowego zawarta w dniu 30 marca 2015 r. pomiędzy OTP S.A. a 
ORLEN GAZ sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest przewóz produktów niebezpiecznych na warunkach określonych w umowie, zgodnie z 
przepisami zawartymi w umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów 
niebezpiecznych ADR.  

Umowa została zawarta na czas określony, tj. do 30 czerwca 2018 r. z możliwością jej przedłużenia. 

 Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego 
typu umów. 

Umowa Przewozowa zawarta w dniu 29 marca 2013 r. pomiędzy OTP S.A. a ORLEN Paliwa sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług przewozu cysternami drogowymi o pojemności od 18 do 36 tys. litrów, 
wyposażonymi w urządzenia dystrybucyjno-pomiarowe.  

Umowa zawarta została na czas nieokreślony.  

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów. 

Umowa na transport drogowy zawarta w dniu 1 lipca 2015 r. pomiędzy OTP S.A. a Shell Polska sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez ORLEN Transport S.A. (Obecnie OTP S.A.) transportu paliw oraz 
innych produktów z miejsca załadunku do miejsce dostawy. Ponadto ORLEN Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) 
zobowiązuje się podjąć wszelkie działania i/lub wykonać usługi niezbędne dla realizacji tego celu.  

Umowa została zawarta na czas określony, tj. do 30 czerwca 2021 r.  

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów. 

Umowa zawarta w dniu 10 grudnia 2015 r. pomiędzy spółką w 100% zależną od Emitenta, tj. Inter TP sp. z 
o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie a Lotos Asfalt sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych polegających na załadunku, przewożeniu i rozładunku 
asfaltów lub produktów asfaltowych do odbiorców na terenie kraju w województwach: pomorskim, kujawsko-
pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz zagranicą na terenie krajów skandynawskich. 

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2018r.  

Szacowana wartość Umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 8,8 mln zł.  

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania Umowy ustalana jest zgodnie ze stawką transportową za dostawę produktu 
dla tras krajowych oraz tras zagranicznych. 

Umowa zawarta w dniu 18 grudnia 2015 r. między spółką w 100% zależną od Emitenta, tj. Inter TP sp.  
z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie a AMG Chemicals S.A. z siedzibą w Nowym Stawie. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych.  

Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2018r.  

Szacowana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi 30 mln zł. 
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12. Własność intelektualna 
 

12.1. Patenty i licencje posiadane przez Emitenta 

Patenty 

Emitent nie posiada żadnych patentów na wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo 
Własności Przemysłowej. 

Podmioty zależne Emitenta nie posiadają żadnych patentów na wynalazki w rozumieniu ustawy z dnia 30 
czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej. 

Licencje 

Poniżej przedstawiono informację na temat licencji posiadanych przez Emitenta: 

Licencjodawca Umowa licencyjna 

(data zawarcia) 

Przedmiot licencji 

zakres (ograniczony/nieograniczony) 

Główny Inspektor Transportu 
Drogowego 

24.09.2015 Międzynarodowy zarobkowy przewóz 
drogowy rzeczy 

Starosta Tczewski 13.10.2008 Krajowy transport drogowy rzeczy 

Źródło: Emitent 

 

Licencja nr 0116234 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy wydana przez Starostę 
Tczewskiego 

Licencja uprawnia Emitenta do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie rzeczy. Licencja jest 
ważna do dnia 2 czerwca 2056 r. 

Licencja nr TU – 013494 dotycząca międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wydana 
przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego 

Licencja uprawnia Emitenta do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na 
wszelkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terenie UE. Licencja jest 
ważna do dnia 14 października 2025 r. 

Według złożonego oświadczenia, Emitent nie posiada innych licencji istotnych dla jego działalności.  

 

12.2 Znaki towarowe 

Emitent uzyskał w Polskim Urzędzie Patentowym 
świadectwo ochronne na znak towarowy słowno-
graficzny „TRANS POLONIA W N E S” na podstawie 
decyzji nr 268193 z dnia 30 czerwca 2014 r. Ochrona 
jest ważna do dnia 30 października 2022 r. 

 

 

W dniu 20 lutego 2017 r. Emitent dokonał zgłoszenia 
znaku towarowego Unii Europejskiej w Urzędzie Unii 
Europejskiej ds. własności intelektualnej. Zgłoszeniu 
nadany został numer akt: 016382814. W związku z 
dokonanym zgłoszeniem, przedstawiony znak 
graficzny z elementami słownymi podlega ochronie od 
daty zgłoszenia znaku towarowego, tj. od dnia 20 
lutego 2017 r. 
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13. Pracownicy  

Informacje o zatrudnieniu  

Tabela poniżej przedstawia poziom zatrudnienia w Grupie. Na Datę Prospektu Spółka zatrudnia 540 osób.  

 Na Datę Prospektu 31.12.2016 r. 

Liczba osób zatrudnionych 
w Grupie Emitenta  

 

540 536 

 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat zatrudnienia z podziałem ze względu na główne kategorie 
działalności  i regiony geograficzne. 

 

 Na Datę Prospektu 31.12.2016 r. 

Pracownicy umysłowi 

 

102 98 

Kierowcy 

 

428 428 

Pozostali pracownicy fizyczni 

 

10 10 

Pracownicy zatrudnieni poza granicami 
kraju 

 

0 0 

Ogółem zatrudnienie 

 

540 536 

 

Podstawową formą świadczenia pracy w Spółce i Spółkach Zależnych są umowy o pracę. Oprócz umów o pracę 
Spółka i Spółki Zależne zatrudniają osoby w oparciu o umowy cywilnoprawne takie jak umowa zlecenia i umowa o 
dzieło.  

Związki zawodowe i rady pracownicze 

Na Datę Prospektu organizacje zakładowe działają jedynie w spółce OTP S.A.: 

1) Organizacja zakładowa nr 3216 NSZZ „Solidarność” w ORLEN Transport S.A. (obecnie OTP S.A.), która 
zrzesza 162 pracowników OTP S.A.; 

2) Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. i Grupy 
Kapitałowej, który zrzesza 8 pracowników spółki OTP S.A.; 

3) Międzyzakładowy Branżowy Związek Zawodowy w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., który zrzesza 48 
pracowników spółki OTP S.A.; 

4) Komisja Międzyzakładowa Związku Zawodowego Solidarności 80 w PKN ORLEN S.A., która zrzesza 11 
pracowników spółki OTP S.A.. 

Spory zbiorowe 

Na Datę Prospektu zgodnie z informacjami udzielonymi przez Emitenta nie odnotowano przypadków sporów 
zbiorowych.  

Wypadki przy pracy 

Na Datę Prospektu zgodnie z informacjami udzielonymi przez Spółkę nie odnotowano wypadków przy pracy, które 
skutkowałyby istotnymi roszczeniami pracowników.  

Informacje o posiadanych przez pracowników akcjach lub opcjach na akcje Emitenta. 
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Spółka nie posiada informacji na temat posiadanych przez pracowników akcji lub opcji na akcje Emitenta poza 
przypadkami wskazanymi poniżej w odniesieniu do osób zarządzających i nadzorujących. 

 

 Funkcja Liczba  
posiadanych akcji 
Emitenta 

Procentowy 
udział w 
Kapitale 
Zakładowym 
Emitenta 

Liczba głosów 
na Walnym 
Zgromadzeniu 

Procentowy 
udział we 
ogólnej 
liczbie 
głosów 

Dariusz 
Cegielski 
(poprzez Euro 
Investor Sp. z 
o.o.) 

Prezes Zarządu 8 083 114 56,34% 10 583 114 62,82% 

Krzysztof Luks  Wiceprezes 
Zarządu 

42 217 0,29% 42 217 0,25% 

Adriana 
Bosiacka 

Członek Zarządu 50 084 0,35% 50 084 0,30% 

Iwar Przyklang Członek Rady 
Nadzorczej 

945 256 6,59% 945 256 5,61% 

Dominik 
Tomczyk  

Członek Rady 
Nadzorczej 

76 500 0,53% 76 500 0,45% 

      

 

Uczestnictwo pracowników w kapitale Spółki 

W Grupie brak jest ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta. 

14. Ubezpieczenia  

Grupa utrzymuje ochroną ubezpieczeniową swoich spółek i ich działalności od zasadniczo wszelkich ryzyk i z 
sumami odpowiedzialności adekwatnymi do rozpoznanego ryzyka. 

Przy aranżacji polis ubezpieczeniowych Grupa korzysta z usług wyspecjalizowanych brokerów ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym. Grupa współpracuje z wiodącymi krajowymi 
towarzystwami ubezpieczeniowymi, takimi jak: PZU S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., 
TUiR Allianz Polska S.A., AIG European Limited Oddział w Polsce, ACE European Group Limited Oddział w Polsce, 
AVIVA, Uniqua. 

Ochrona ubezpieczeniowa spółek z Grupy obowiązująca na Datę Prospektu dotyczy w szczególności:  

- ubezpieczenia od szkód polegających na utracie, ubytku lub uszczerbku ładunku podczas jego przewozu 
oraz załadunku i rozładunku powstałe wskutek jednego lub wieku nagłych, niespodziewanych i niezależnych 
zdarzeń, 

- ubezpieczenia D&O, 

- ubezpieczenie mienia od wszystkich rodzajów ryzyka, 

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej („OC”) z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, 

- ubezpieczenia OC z tytuły wykonywania usług przewoźnika i spedytora na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz poza jej granicami, 

- ubezpieczenia OC Deliktowe, 

- ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku, 

- ubezpieczenia autocasco („AC”), 

- ubezpieczenie zarządu oraz ksiąg Emitenta od odpowiedzialności cywilnej, 

- ubezpieczenia grupowe. 
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Zarząd Spółki uważa, że zakres ochrony ubezpieczeniowej Emitenta oraz spółek Grupy odpowiada najlepszej 
praktyce, która powinna być stosowana przez podmioty działające w branży Emitenta w Polsce. 

15. Kwestie regulacyjne  

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  

Ustawa określa zasady podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, międzynarodowego 
transportu drogowego, niezarobkowego przewozu drogowego, niezarobkowego międzynarodowego przewozu 
drogowego. 

Przez krajowy transport drogowy rozumie się podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie 
przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, za które uważa się również 
zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu, miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży i przejazdu oraz 
droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez międzynarodowy transport drogowy rozumie się 
podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami 
samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i 
przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z 
przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.  

Zgodnie z art. 5 Ustawy o transporcie drogowym podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, wymaga uzyskania 
zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne 
zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 
96/26/WE.  

Emitent oraz Spółki Zależne posiadają licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowe rzeczy, 
uprawniające do wykonywania przewozów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

 OTP S.A. posiada licencję nr 0155585 300/1, wydaną przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 10 czerwca 
2016 r., która ważna jest do 6 lipca 2053 r., 

 Trans Polonia S.A. posiada licencję nr 0116234, wydaną przez Starostę Tczewskiego w dniu 
13 października 2008 r., która ważna jest do 2 czerwca 2056 r., 

 TP Sp. z o.o. posiada licencję nr 0146975, wydaną przez Starostę Tczewskiego w dniu 12 kwietnia 2013 r., 
która ważna jest do 12 kwietnia 2063 r., 

 QUICK TP Sp. z o.o. S.K.A. posiada licencję nr 0135967, wydaną przez Starostę Tczewskiego w dniu 
21 sierpnia 2012 r., która ważna jest do 21 sierpnia 2062 r., 

 TEMPO TP Sp. z o.o. S.K.A. posiada licencję nr 0146979, wydaną przez Starostę Tczewskiego w dniu 
21 sierpnia 2012 r., która ważna jest do 21 sierpnia 2062 r., 

 INTER TP Sp. z o.o. S.K.A. posiada licencję nr 2/2014, wydaną przez Starostę Tczewskiego w dniu 
30 stycznia  2014 r., która ważna jest do 21 sierpnia 2062 r.. 
 
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych 

Rozporządzenie ma zastosowanie do międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy w 
przejazdach na terytorium Wspólnoty. Wykonywanie przewozów międzynarodowych wymaga posiadania licencji 
wspólnotowej oraz, jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, świadectwa kierowcy. 

Emitent oraz Spółki zależne posiadają licencje dotyczącą wykonywania międzynarodowego zarobkowego 
przewozu drogowego rzeczy, uprawniające do prowadzenia międzynarodowego zarobkowego przewozu 
drogowego rzeczy na wszystkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na 
terytorium Wspólnoty, w odpowiednich przypadkach, z zastrzeżeniem warunków określonych w licencji: 

 w przypadku gdy miejsce wyjazdu i miejsce przyjazdu znajdują się w dwóch różnych państwach 
członkowskich, z tranzytem przez jedno lub więcej państw członkowskich lub państw trzecich, albo bez 
takiego tranzytu, 

 z państwa członkowskiego do państwa trzeciego lub w odwrotnym kierunku, z tranzytem przez jedno lub 
więcej państw członkowskich lub państw trzecich, albo bez takiego tranzytu, 

 między państwami trzecimi z tranzytem przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich; 
a także przejazdy bez ładunku w związku z takimi przewozami. 
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Licencje wydawane są na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 
października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych 
przez Głównego Inspektora Transportu drogowego na czas określony. Emitent oraz Spółki Zależne posiadają 
ważne licencje na Datę Prospektu: 

 OTP S.A. posiada licencję numer: TU-022725, wydaną w dniu 17 września 2016 r., która jest ważna od 7  r. 
do 6 czerwca 2018 r. (licencja została wydana ponownie w związku ze zmianą firmy spółki), 

 Trans Polonia S.A. posiada licencję numer: TU-013494, wydaną w dniu 24 września  2015 r., która jest 
ważna od 15 października  2015 r. do 14 października 2025 r., 

 TP sp. z o.o. posiada licencję numer: TU-035958, wydaną w dniu 19 kwietnia  2013 r., która jest ważna od 
20 kwietnia  2013 r. do 19 kwietnia 2023 r., 

 QUICK TP sp. z o.o. S.K.A. posiada licencję numer: TU-034125, wydaną w dniu 1 października  2012 r., 
która jest ważna od 2 października  2012 r. do 1 października 2022 r., 

 TEMPO TP  sp. z o.o. S.K.A. posiada licencję numer: TU-034030, wydaną w dniu 23 lipca  2013 r., która 
jest ważna od 21 września 2012 r. do 20 września 2022 r. (licencja została wydana ponownie w związku ze 
zmianą firmy spółki), 

 INTER TP  sp. z o.o. S.K.A. posiada licencję numer: TU-034017, wydaną w dniu 02 stycznia  2014 r., która 
jest ważna od 20 września 2012 r. do 19 września 2022 r. (licencja została wydana ponownie w związku ze 
zmianą firmy spółki). 
 

W licencjach zastrzeżono, że w przypadku przewozu z państwa członkowskiego do państwa trzeciego lub w 
odwrotnym kierunku licencja jest ważna na część przejazdu realizowaną na terytorium Wspólnoty. Ważna jest w 
państwie członkowskim załadunku lub rozładunku wyłącznie po zawarciu niezbędnej umowy między Wspólnotą a 
danym państwem trzecim, zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1072/2009. Licencje nie może być przenoszone 
na osobę trzecią.  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. 
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub 
części 

Rozporządzenie określa dla pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części: 

1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurach homologacji typu oraz szczegółowy sposób 
przeprowadzania tych procedur; 

2) wymagania alternatywne dotyczące przedmiotów wyposażenia lub części, stosowane w procedurze 
homologacji pojazdów produkowanych w małych seriach; 

3) limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii; 

4) szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu; 

5) istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu; 

6) warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym; 

7) zakres i sposób przeprowadzania: 

a) badań homologacyjnych, 

b) kontroli zgodności produkcji; 

8) wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o 
których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
w zależności od procedury homologacji typu; 

9) wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części; 

10) terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności. 

W dniu 6 lutego 2015 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie wydał decyzję nr TDT.H8-
1003-14032/15, na podstawie której wydane zostało na rzecz spółki ORLEN Transport S.A. (aktualnie OTP S.A.) 
świadectwo homologacji. W dniu 10 maja 2016 r. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie 
wydał decyzję nr TDT.T3-5900-1493/16 n podstawie której zmieniony zostało oznaczenie podmiotu na świadectwie 
homologacji na OTP S.A. Spółka OTP S.A. posiada uprawnienia na wytwarzanie, modernizację oraz naprawę 
cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych. 
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ADR (fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) 

Jest międzynarodową konwencją dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. ADR 
została sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r i podpisana pierwotnie przez 9 państw. W 1975 r. ADR 
została ratyfikowana przez Polskę. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Od kwietnia 2014 
umowa obowiązuje w 48 krajach. 

Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem 
towarów niebezpiecznych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między 
uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie 
warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. 

Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim - uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst 
jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw. 

Każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma 
odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa, 
którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych 
sprawozdań rocznych do wojewody, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa. 

W transporcie drogowym w krajach objętych umową ADR pojazdy przewożące substancje niebezpieczne powinny 
być oznakowane znormalizowanymi tablicami ADR. 

Realizując usługi transportowe Grupa podlega również szeregowi aktów normatywnych obowiązujących w krajach 
przez które realizowany jest przewóz towarów dotyczących m.in. czasu pracy kierowców, minimalnych płac dla 
kierowców, technicznych wymogów jakie muszą spełniać pojazdy.  

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, która wdraża dyrektywę 
2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych. 
Ustawa ta wprowadza również szereg kolejnych rozporządzeń wykonawczych. 

Ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, 
koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym 
przewozem. 

Ustawa definiuje towar niebezpieczny jako materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest 
dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest 
dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach. Przewozem drogowym towarów 
niebezpiecznych jest każde przemieszczenie towarów niebezpiecznych pojazdem po drodze publicznej lub po 
innych drogach ogólnodostępnych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas tego przewozu oraz 
czynności związanych z tym przewozem. 

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim 
pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw 
bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań 
zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością (z wyjątkiem 
przypadków określonych w art. 15 ust. 2 ustawy o przewozie o towarów niebezpiecznych). 

Doradcą może być osoba, która posiada ważne świadectwo doradcy odpowiednio w zakresie przewozu 
drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych. 

Świadectwo doradcy otrzymuje osoba, która: 

 posiada wykształcenie wyższe, 
 nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi 

gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu, 
 ukończyła kurs doradcy (wymóg ukończenia kursu, dotyczy wyłącznie osób, które nie posiadają ważnego 

świadectwa doradcy), 
 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze 

Transportowego Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu. 
Świadectwo doradcy jest wydawane, w drodze decyzji administracyjnej, przez Dyrektora TDT na okres 5 lat, licząc 
od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu. 

Zarówno Emitent, jak i Spółki Zależne posiada Doradców, zgodnie z wymogami ustawy o przewozie towarów 
niebezpiecznych.  
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16. Ochrona środowiska  

Emitent podlega szeregowi regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na 
wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. Najważniejszymi aktami prawnymi z zakresu ochrony 
środowiska są: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2013.1232 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2013.627 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U.2013.1409 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tj. Dz.U.2012.145 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko  
(tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2013.21 ze zm.). 

Emitent oświadcza, iż prowadzi działalność z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska 
i że zgodnie z posiadanym stanem wiedzy, na Dzień Prospektu, nie toczą się wobec niego ani pozostałych spółek 
z Grupy żadne postępowania, wszczęte na skutek naruszenia wskazanych przepisów. Emitent oraz spółki z Grupy 
regulują terminowo opłaty za korzystanie ze środowiska. Na spółki z Grupy nie zostały nałożone kary z tytułu 
korzystania ze środowiska.  

 

W zakresie ochrony środowiska, w stosunku do spółek z Grupy zostały wydane następujące decyzje 
administracyjne: 

 Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie nr u/135/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w przedmiocie 
wpisu spółki Tempo TP sp. z o.o. SKA do rejestru podmiotów nadzorowanych zajmujących się przewozem 
niejadalnych produktów zwierzęcych w związku z działalnością polegającą na transporcie przetworzonych 
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – wytopionych tłuszczów oraz pochodnych tłuszczów – 
produktów pochodnych uzyskanych z tłuszczów wytopionych z materiałów kategorii 1 lub kategorii 2, które 
zostały przetworzone zgodnie z załącznikiem VIII rozdział XI Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 142/2011 z 
dnia 25 lutego 2011 r. oraz przetworzonych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zaliczanych 
do materiałów kategorii 3 (przetworzone białko zwierzęce), pod numerem identyfikacyjnym 2214007, 

 Decyzja WKŚ-I.6341.22.2013.KN w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez OTP 
S.A. ścieków zawierających w swym składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego 
do sieci kanalizacyjnej w Płocku z dnia 15 lipca 2013 r., 

 Decyzja WKŚ-I.6221.7.2013.EC w przedmiocie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w 
związku z funkcjonowaniem OTP S.A. z dnia 7 czerwca 2013 r., 

 Decyzja WKŚ-I.6225.2.2015.JBT w przedmiocie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
z instalacji technologicznych OTP S.A. z dnia 9 lipca 2015 r. 

Z uwagi na działalność Grupy w zakresie transportu drogowego towarów, spółki z Grupy zawarły szereg polis 
ubezpieczeniowych w zakresie ochrony środowiska z renomowanymi ubezpieczycielami.  

Ponadto, w OTP S.A. obowiązuje procedura wewnętrzna w przedmiocie ochrony środowiska wprowadzona 26 
września 2016 r. Zintegrowany system zarządzania składa się w szczególności z procedur identyfikacji aspektów 
środowiskowych, sterowania operacyjnego oraz monitorowania i pomiarów środowiskowych, a także procedury 
gotowości na wypadek awarii i reagowania na awarie. 

Problematyka ochrony środowiska uregulowana jest szerokim katalogiem aktów prawnych, a najważniejszym z 
krajowych aktów normatywnych w tym zakresie jest Prawo Ochrony środowiska, które zawiera m.in. podstawowe 
zasady ochrony środowiska, warunki korzystania z jego zasobów oraz definicje i kluczowe pojęcia, które zasadniczo 
są wspólne dla wszystkich aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. 

 

Zapobieganie i naprawa szkód w środowisku 

Jeżeli na skutek działalności podmiotu korzystającego ze środowiska wystąpi zagrożenie powstania szkody w 
środowisku lub szkoda faktycznie powstanie, zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o Zapobieganiu i Naprawie 
Szkód w środowisku, implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2004/35/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do 
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

125

Ustawa o Zapobieganiu i Naprawie Szkód w środowisku określa zasady odpowiedzialności za zapobieganie 
szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. Podstawową regułą wprowadzoną powyższą ustawą jest 
odpowiedzialność sprawcy za naprawę szkody według zasady „zanieczyszczający płaci”. Zgodnie z tą zasadą, 
podmiot korzystający ze środowiska powodujący szkody w środowisku naturalnym lub stwarzający bezpośrednie 
zagrożenie wystąpieniem takich szkód powinien ponieść koszty niezbędnych środków zapobiegawczych i 
zaradczych. Przepisów Ustawy o Zapobieganiu i Naprawie Szkód w środowisku nie stosuje się m.in. do 
bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku, która zaistniała przed dniem 30 
kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed tym dniem, a także jeżeli od emisji lub 
zdarzenia, które spowodowały bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku, upłynęło 
więcej niż trzydzieści lat. 

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Ustawa o Zapobieganiu i Naprawie 
Szkód w środowisku nakłada na podmiot korzystający ze środowiska obowiązek niezwłocznego podjęcia działań 
zapobiegawczych w celu zapobieżenia lub zmniejszenia szkody, w szczególności wyeliminowania lub ograniczenia 
emisji. Ponadto, w przypadku wystąpienia szkody w środowisku, na podmiocie korzystającym ze środowiska 
spoczywa obowiązek podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom 
i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym 
natychmiastowego opanowania, powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczenia lub 
innych szkodliwych czynników oraz podjęcia uzgodnionych z odpowiednim organem ochrony środowiska działań 
naprawczych, które mogą w szczególności obejmować remediację, tj. poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych 
działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie i 
ograniczanie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska. Warunki podejmowania działań naprawczych uzgadniane są z właściwym organem 
środowiskowym, który następnie zatwierdza je w drodze decyzji. 

Ustawa o Zapobieganiu i Naprawie Szkód w środowisku wprowadza również solidarną odpowiedzialność za 
podejmowanie działań naprawczych i zapobiegawczych, jeżeli bezpośrednie zagrożenie wystąpienia szkody lub 
sama szkoda w środowisku została spowodowana przez więcej niż jeden podmiot korzystający ze środowiska oraz 
ustanawia zasady ponoszenia kosztów wspomnianych działań.  

 

17. Postępowania sądowe, administracyjne i arbitrażowe 

Emitent oraz Spółki z Grupy są stroną szeregu postępowań sądowych, głównie gospodarczych dotyczących 

wierzytelności i zobowiązań. Do istotnych spraw sadowych, tj. takich których wartość przedmiotu sporu przekracza 

500 tys. zł, w Grupie Trans Polonia należą: 

1) sprawa z powództwa Macieja Tymienieckiego (obecnie spadkobierców zmarłego) o wartość przedmiotu sporu: 

2.588 tys. zł. W postępowaniu tym Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.) został pozwany in solidum wraz z 

ubezpieczycielem TUiR WARTA S.A. Pozwana WARTA S.A. udzieliła bowiem OTP S.A. ochrony 

ubezpieczeniowej zarówno w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, jak i ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej przez OTP S.A. działalności gospodarczej. 

Przedmiotem sporu są roszczenia odszkodowawcze w związku z urazem doznanym na skutek wypadku 

komunikacyjnego pojazdu OTP S.A., kierowanego przez jej pracownika (wypadek ten miał miejsce w dniu 25 

lipca 2006 r.). Ponadto, w związku z tym samym wypadkiem drogowym, toczy się przeciwko OTP S.A. również 

sprawa z powództwa spadkobierców zmarłego o wartości przedmiotu sporu 1.240 tys. zł, która obejmuje 

roszczenie o zapłatę renty, odszkodowania oraz zadośćuczynienia a rzecz osób bliskich zmarłego; 

 

2) sprawa z powództwa Lucyny Marii Kowalskiej, spadkobierczyni po Waldemarze Kowalskim  prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowo - transportowe 

Waldemar Kowalski przeciwko Quick TP sp. z o.o. S.K.A. powództwo o zapłatę kwoty 846 tys. zł wraz z 

odsetkami ustawowymi, tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi transportowe. Sąd Okręgowy w Gdańsku 

wydal nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i uzupełniający nakaz zapłaty z 7 września 2015, którymi 

zostały objęte roszczenia powoda. Od nakazów zostały wniesione sprzeciwy, w związku z czym nakazy utraciły 

moc. Obrona pozwanego oparta jest na zarzucie potrącenia szeregu wzajemnych roszczeń z tyt. czynszu 

najmu naczep, oddania przedmiotów najmu w stanie pogorszonym oraz odszkodowań i kar za nienależyte 

wykonanie umowy, złamanie zakazu konkurencji oraz obowiązku zachowania poufności.  

 

Zestawienie istotnych postępowań sądowych spółek z Grupy według stanu na dzień 13 lutego 2017r. 
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Lp. 
Sąd/sygnatura/rodz

aj sprawy 
powód pozwany 

wartość 
przedmiotu sporu 

stan sprawy 

1. 

Sąd Apelacyjny w 
Warszawie VI 

Wydział Cywilny,  

XXV C 710/09 

o zapłatę 

Agnieszka 
Tymieniecka; Jakub 

Tymieniecki i Zuzanna 
Tymieniecka 

OTP S.A. 2 588 028,74 zł 
w toku II 
instancji. 

2. 

Sąd Okręgowy w 
Warszawie, XXV 
Wydział Cywilny, 

XXV C 1319/11 

o zapłatę 

Agnieszka 
Tymieniecka; Jakub 

Tymieniecki i Zuzanna 
Tymieniecka 

OTP S.A. 1 240 000,00 zł w toku I instancji 

3. 

Sąd Okręgowy w 
Gdańsku, Wydział IX 

Gospodarczy, 

 IX GNc 267/15 

o zapłatę 

Lucyna Maria 
Kowalska  

QUICK TP  

SP. Z O.O. S.K.A. 
846 063,79 zł 

w toku I 
instancji. 
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ROZDZIAŁ IX – OTOCZENIE RYNKOWE 
 

Transport 

Głównym rynkiem działalności Emitenta jest rynek usług przewozowych. Rynek ten jest określany zgodnie z 
metodologią, stosowaną przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) jako „Transport i gospodarka magazynowa”. 
Według opracowania GUS pt. „Transport – Wyniki działalności w 2015 r.” przychody ze sprzedaży usług we 
wszystkich jednostkach transportu (towarów oraz pasażerów) wyniosły w 2015 r. 187,6 mld zł, co oznaczało 4,9% 
wzrost w porównaniu z 2014 r. Koszt własny sprzedanych usług wyniósł z kolei 173,8 mld zł i był wyższy w 
porównaniu z 2014 r. o 3,2%. Wynik finansowy brutto w grupie podmiotów, zatrudniających powyżej 49 osób, 
wyniósł 4 303,2 mln zł i zwiększył się w porównaniu z 2014 r. o ponad 55%. 

W 2015 r. wszystkimi rodzajami transportu przewieziono 1 803,8 mln ton ładunków, czyli o 2% mniej niż rok 
wcześniej. Zmniejszeniu uległ wolumen przewozu ładunków transportem kolejowym, samochodowym, zwiększeniu 
uległ natomiast wolumen ładunków transportowanych żeglugą śródlądową i morską, transportem rurociągowym 
oraz lotniczym. 

Zgodnie z metodologią Głównego Urzędu Statystycznego dane o przewozach obejmują przewozy wykonywane 
przez polskich przewoźników w transporcie krajowym i międzynarodowym. Za przewozy ładunków w transporcie 
krajowym uważa się przewozy, w których zarówno załadunek i wyładunek miał miejsce wyłącznie na terytorium 
Polski. Do przewozów ładunków w transporcie międzynarodowym zalicza się przewozy ładunków: 

- eksportowanych, czyli ładunków załadowanych w kraju na pojazdy samochodowe, przewiezionych na tych 
pojazdach i władowanych zagranicą, 

- importowanych, czyli ładunków załadowanych zagranicą na pojazdy samochodowe, przewiezionych na 
tych pojazdach i wyładowanych w kraju, 

- pomiędzy obcymi krajami, czyli przewozy ładunków, których miejsce załadunku i wyładunku znajduje się 
na terenie dwóch różnych krajów innych niż Polska – w danych tych ujęte są również przewozy, dla których 
część trasy przebiega przez Polskę (tranzyt), 

- w ramach kabotażu, czyli przewozy ładunków, których miejsce załadunku i wyładunku znajduje się na 
terenie tego samego kraju innego niż Polska – do kabotażu zaliczane są też przewozy, w których 
występuje tranzyt przez inny kraj.    

Analiza krajowego rynku transportowego w kilkuletniej perspektywie wskazuje, że jest to branża stabilna z lekką 

tendencja zniżkową w ostatnich latach. W latach 2011-2015 wielkość przewozów ładunków w Polsce mierzona w 
tonach zmniejszyła się o 7,0%. Największy wpływ na wielkość przewozów ma przede wszystkim spowolnienie 
gospodarcze w Polsce, które jest skutkiem kryzysu gospodarczego panującego w Unii Europejskiej. 
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Źródło: GUS – „Transport – Wyniki działalności w 2015 r.” 

W analogicznym okresie wartość przychodów z tytułu przewozu ładunków wzrosła o 31%, z 76 mld zł w 2011 r. do 
99 mld zł w 2015 r. Jednocześnie zauważalny był trend wzrostu przychodów przypadający na każdą przewiezioną 
jednostkę ładunku. 

 

Źródło: Raporty GUS – „Transport – Wyniki działalności” za lata 2009-2015 

Grupa specjalizuje się w świadczeniu usług przewozu ładunków w transporcie drogowym, dlatego ta część rynku 
transportowego ma najistotniejsze znaczenie dla jego działalności. Z danych GUS wynika, że transport drogowy 
jest najpopularniejszym rodzajem przewozów. W 2015 r. 83,5% ton przewiezionych ładunków pochodziło z 
transportu drogowego. Mniejsze znaczenie ma transport kolejowy – odpowiednio 12,4% ton przewiezionych 
ładunków.  

 

W latach 2010-2015 popularność transportu samochodowego nieznacznie wzrosła. Jego udział rynkowy w tonach 
przewiezionych ładunków w Polsce wzrósł w tym okresie z 83,1% (2010) do 83,5% (2015). Wszystko to odbywało 
się głównie kosztem zmniejszenia znaczenia transportu kolejowego. 

 

Źródło: GUS – „Transport – Wyniki działalności w 2015 r.” 
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Stabilizacja, z lekką spadkową tendencją charakteryzuje segment krajowego rynku przewozowego - transport 
samochodowy. Przewozy ładunków w tonach w latach 2011-2015 zmniejszyły się o 6 %, co odpowiada spadkowi 
jaki odnotował cały rynek transportowy. 

 

Źródło: GUS – „Transport – Wyniki działalności w 2015 r.” 

 

Osiągnięta wielkość przewozów ładunków transportem samochodowym wyrażona w tonokilometrach stanowiła 
14,5% w ogólnych przewozach Unii Europejskiej, co lokuje Polskę wśród 28 krajów Unii Europejskiej na drugiej 
pozycji, za Niemcami, a przed Hiszpanią i Francją. W przewozach międzynarodowych Polska miała jeszcze większy 
udział, bo ponad 25% i znajdowała się na pierwszej pozycji przed Hiszpanią i Niemcami. 

 

Źródło: Raporty GUS – „Transport – Wyniki działalności” za lata 2009-2015 
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Największy wzrost przewozów w transporcie samochodowym ogółem, w stosunku do 2014 r., odnotowano w 
przewozach zboża (o 34,3%), węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej i gazu ziemnego (o 27,1%), 
chemikaliów, produktów chemicznych, włókien sztucznych, produktów z gumy i tworzyw sztucznych, paliwa 
jądrowego (o 18,5%) oraz produktów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (o 16,2%). Największy spadek 
odnotowano w przewozach cementu, wapna i gipsu (o 19,4%), koksu, brykietów i produktów rafinacji ropy naftowej 
(o 16,7%) oraz wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (o 12,9%). 

Strukturę przewozów ładunków według grup ładunków (zagregowanych w 10 kategorii) w 2015 r. przedstawia 
poniższy wykres. 

 

Źródło: GUS – „Transport – Wyniki działalności w 2015 r.” 
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Źródło: GUS – „Transport – Wyniki działalności w 2015 r.” 

Źródło: GUS – „Transport – Wyniki działalności w 2015 r.” 

Ze względu na fakt, że Emitent świadczy usługi przewozowe również w zakresie transportu międzynarodowego, 
głównie do krajów Unii Europejskiej, istotne znaczenie dla jego działalności ma koniunktura, panująca zagranicą. 

Z danych Eurostatu wynika, że branża transportowa w Unii Europejskiej w latach 2000-2007 rosła szybciej niż PKB 
28 państw członkowskich. Natomiast w późniejszych latach aktywność gospodarcza branży transportowej zmalała 
w wyniku kryzysu gospodarczego, który ma miejsce w Unii europejskiej od 2008 r. do dnia dzisiejszego.  

W gronie państw, w których branża transportowa zdecydowanie szybciej rozwijała się niż rósł PKB była Polska. W 
latach 2005-2014 wzrost sprzedaży usług przewozowych w Polsce przewyższył wzrost PKB o ponad 32%. Do 
krajów, które zanotowały szybszy wzrost branży transportowej w stosunku do wzrostu PKB w latach 2005 – 2014 
należy zaliczyć Węgry, Bułgaria oraz Litwa. 

Dynamika sprzedaży branży transportowej w porównaniu z PKB w wybranych krajach Unii Europejskiej* 
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2005 = 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EU 28 100,3 100,8 98,7 91,3 93,9 92,4 90,5 91,5 90,6 

Belgia 98,9 94,1 86,7 78,6 79,5 75,6 75,3 76,3 73,9 

Bułgaria 92,1 89,5 93 111,5 120,9 120,1 135,7 146,7 147,1 

Czechy 106,1 97,9 98,1 89,8 99,7 103,1 98,5 104,1 101,8 

Niemcy 102,9 104 102,5 95,7 96,7 95,1 91,5 91,8 91 

Estonia 87,9 75,9 71,9 71,5 75,8 70,1 59,7 57,6 50 

Hiszpania 99,3 102,1 94,9 85,1 84,9 84,7 83,9 82,5 83,3 

Francja 100,3 101,5 95,5 82,6 83,7 84,7 79 78 75,5 

Włochy 88,3 84,3 85 81,6 84,2 70,1 63,9 66 62,4 

Łotwa 87,5 90,9 95,5 93,8 100,8 114,7 111,9 103,2 103,2 

Litwa 101,9 102,4 101,3 100,2 109,2 114,8 113,6 115,7 119,9 

Węgry 112,8 126,8 125,3 125,7 124,9 124,3 124,9 129,4 130,2 

Holandia 96,3 92,4 90,3 82 91 88,4 85,7 88,6 88,7 

Austria 103,9 99,2 93,3 80,8 82,6 80,6 74,9 71,6 73,1 

Polska 105,8 111,3 113,3 114 123 122 124,6 135,4 132,2 

Słowenia 102,7 107,5 118,7 114,4 124,4 129 127,1 130,8 131,3 

Słowacja 92,7 97,9 97,2 92,2 91 91,4 90,5 92,4 93,4 

Wielka Brytania 99,9 99,9 94,7 86,5 88,7 91,8 93,6 86,4 81,9 

Źródło: Europe in figures, Eurostat Yearbook 2014, * bez transportu rurociągowego 

Transport drogowy stanowi najważniejszy środek przewozów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. 
Średnio przypadało na niego ponad 75% pracy przewozowej mierzonej w tonokilometrach w 2014 r., a jego udział 
nieznacznie zmniejszył się w stosunku do 2010 r. Następny pod względem istotności był transport kolejowy (18% 
udział w 2015 r.). Na tym tle struktura przewozów ze względu na środek transportu w Polsce jest nieznacznie 
odmienna od unijnej, większe znaczenie ma transport drogowy, a udział transportu żeglugą śródlądową jest 
praktycznie marginalny. Zwraca uwagę wzrost znaczenia transportu drogowego w Polsce w latach 2010-2014 z 
80,6% udziału w tonokilometrach ogółem do 83,3% udziału. 

Struktura przewozów ze względu na środek transportu w wybranych krajach Unii Europejskiej* 

 2010 2014 

% udział w 
łącznej liczbie 
tonokilometrów kolejowy drogowy 

żegluga 
śródlądowa kolejowy drogowy 

żegluga 
śródlądowa 

EU - 28 17,1 76,2 6,7 18 75,4 6,6 

Belgia 14,5 67,9 17,6 14,7 64,2 21,1 

Bułgaria 10,7 68,1 21,2 9,5 76,6 14 

Czechy 21 79 0,1 21,2 78,7 0 

Niemcy 22,2 64,9 12,9 23,4 64,4 12,3 

Hiszpania 4,1 95,9 : 5,2 94,8 : 

Francja 13,5 82,2 4,3 15,6 80,1 4,3 

Włochy 9,6 90,4 0,1 14,6 85,4 0 

Łotwa 61,9 38,1 : 58,7 41,3 : 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

133

Litwa 40,9 59,1 0 33,8 66,2 0 

Węgry 19,6 75,1 5,3 20,5 75,8 3,7 

Holandia 4,6 59,1 36,3 4,9 56,1 39 

Polska 19,4 80,6 0,1 16,6 83,3 0 

Słowenia 17,7 82,3 : 20,2 79,8 : 

Słowacja 22 74,8 3,2 21,5 76,3 2,2 

Wielka Brytania 11,2 88,7 0,1 13,4 86,5 0,1 
Źródło: Europe in figures, Eurostat Yearbook 2014, * bez transportu rurociągowego 

Przemysł chemiczny i paliwowy 

Emitent świadczy usługi przewozowe w zakresie transportu chemikaliów płynnych, mas bitumicznych oraz paliw. Z 
tego powodu zapotrzebowanie na jego usługi jest pośrednio związane z koniunkturą, jaka panuje w tych trzech 
segmentach. Mając to na uwadze Emitent zdecydował się, poza opisem otoczenia na rynku transportowym, 
przedstawić w sposób syntetyczny rynek chemikaliów i mas bitumicznych oraz rynek paliw. 

Chemikalia 

Istotnym źródłem przychodów dla Emitenta jest segment przewozów chemikaliów płynnych na rynku krajowym i 
międzynarodowym. Z raportu European Chemical Industry Council („CEFIC”) wynika, że w 2015 r. sprzedaż 
chemikaliów państw członkowskich Unii Europejskiej wyniosła 519 mld EUR (Facts and figures 2016, The European 
chemical industry in a worldwide perspective), a w całej Europie 615 mld EUR. Na całym świecie wyprodukowano 
chemikalia warte 3,5 bln EUR, z czego największy udział przypadł producentom azjatyckim (52%). W porównaniu 
z 2014 r. sprzedaż chemikaliów na świecie zwiększyła się o 14%. 

 
Najwięksi producenci chemikaliów na świecie w 2015 r. (w mld EUR) 

 
Źródło:  CEFIC „Facts and figures 2016” 
 
W ostatnich latach doszło do istotnej zmiany liderów światowych w przemyśle chemicznym. Na znaczeniu stracili 
znacząco producenci z Unii Europejskiej, organizacji wolnego handlu NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Meksyk) i Japonii. Spadek ich znaczenia odbył się na korzyść Chin, które w latach 2005-2015 zwiększyły swój 
udział w światowym rynku produkcji chemikaliów z 11,6% do 39,9%. 

Struktura udziałów rynkowych producentów chemikaliów na świecie w 2005 r. i 2015 r. (w %) 
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Źródło:  CEFIC „Facts and figures 2016” 

 

Z szacunków CEFIC wynika, że największym producentem chemikaliów na terenie Unii Europejskiej były w 2015 
r. Niemcy, na które przypadało około 28,5% produkcji. Wiodącymi producentami były również Francja (14,3%) i 
Włochy (10,0%). 

Struktura geograficzna producentów chemikaliów w Unii Europejskiej w 2015 r. 

 

Źródło:  CEFIC „Facts and figures 2016” 

Pod względem struktury asortymentowej największy udział w sprzedaży chemikaliów firm pochodzących z Unii 
Europejskiej miały chemikalia specjalistyczne (28%), petrochemikalia (26,3%) oraz polimery i (20%). 
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Struktura produktowa chemikaliów w Unii europejskie w 2015 r. 

 

Źródło: CEFIC „Facts and figures 2016” 

Od wielu lat ulega zmianie struktura sprzedaży przemysłu chemicznego Unii Europejskiej pod względem 
geograficznym. Rynki krajowe państw członkowskich tracą na znaczeniu. Sprzedaż chemikaliów na rynek krajowy 
spadła z 37,0% w 2005 r. do 17,0% w 2015 r. Wszystko za sprawą rosnącej wymiany wewnątrzwspólnotowej, która 
w analizowanym okresie zwiększyła swój udział w sprzedaży chemikaliów z 43% w 2005 r. do 54% w 2015 r. 
Sprzedaż przemysłu chemicznego na rynki pozawspólnotowe wzrosła z 20% w 2005 r. do 28,3% w 2015 r. 

Struktura przemysłu chemicznego Unii Europejskiej ze względu na kierunek sprzedaży (w mld EUR) 

Źródło:  CEFIC „Facts and figures 2016” 
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Duża wodochłonność przemysłu chemicznego, w połączeniu z koniecznością zapewnienia efektywnego i 
bezpiecznego przeładunku i przewozu ładunków powodują, że zakłady chemiczne są skoncentrowane w regionach, 
które mogą zapewnić te dwa atrybuty. Cechą charakterystyczną europejskiego przemysłu chemicznego jest 
zgrupowanie zakładów w klastrach. Większość z ponad 300 dużych zakładów chemicznych jest zlokalizowana w 
około 30 klastrach chemicznych (źródło: European Commission, High Level Group on the Competitiveness of the 
European Chemicals Industry, July 2009).  

 

 

Polski przemysł chemiczny nie jest tak rozwinięty jak przemysł krajów Europy Zachodniej, niemniej od wielu lat 
znajduje się w etapie szybkiego rozwoju. Wzorem państw rozwiniętych także i w Polsce wraz z rozwojem produkcji 
nowoczesnych wyrobów w motoryzacji, elektronice, AGD, znacznie wzrośnie zastosowanie chemikaliów w 
gospodarce. Innym czynnikiem mogącym spowodować wzrost zapotrzebowania na chemikalia są rosnące potrzeby 
przemysłu i budownictwa spowodowane wzrostem inwestycji oraz krajowego PKB. Wszystkie te zjawiska mogą 
spowodować znaczący wzrost popytu na produkty zakładów chemicznych takich jak: tworzywa sztuczne, kauczuki, 
farby, lakiery oraz na podstawowe surowce petrochemiczne, olefiny i aromaty. 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu chemicznego 
w 2015 r. w bieżących cenach bazowych wyniosła łącznie 143,9 mld złotych, na co złożyły się (wzrost o ponad 6% 
w porównaniu z 2014 r.): 

- wyroby chemiczne 56,4 mld złotych (wzrost o 5,2% w porównaniu z 2014 r.), 
- wyroby farmaceutyczne 13,2 mld złotych (wzrost o 4,8% w porównaniu z 2014 r.), 
- wyroby gumowe i z tworzyw sztucznych 74,3 mld złotych (wzrost o 6,9% w porównaniu z 2014 r.). 

 

Wyniki ekonomiczne przemysłu chemicznego w Polsce 

 w mln zł 2014 2015 
Zmiana 2015/2014 

(w %) 

Przemysł chemiczny ogółem, w tym: 

Przychody ze sprzedaży 131 473,9 138 849,3 6 

Koszty wytworzenia 121 504,9 127 200,4 5 

Wynik finansowy brutto 9 969 11 648,9 17 

Produkcja wyrobów chemicznych 
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Przychody ze sprzedaży 54 951,7 56 729,6 3 

Koszty wytworzenia 51 185,8 51 583,8 1 

Wynik finansowy brutto 3 765,9 5 145,8 37 

Produkcja wyrobów farmaceutycznych 

Przychody ze sprzedaży 14 547,7 16 167,9 11 

Koszty wytworzenia 12 959,7 14 510,6 12 

Wynik finansowy brutto 1 588,0 1 657,3 4 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 

Przychody ze sprzedaży 61 974,5 65 951,8 6 

Koszty wytworzenia 57 359,4 61 106,0 7 

Wynik finansowy brutto 4 615,1 4 845,8 5 

Źródło: GUS – Biuletyn Statystyczny nr 3/2016 

W 2015 r. doszło do ożywienia koniunktury w przemyśle chemicznym. Produkcja sprzedana wyrobów chemicznych 
wzrosła w cenach stałych o 6% w porównaniu z 2014 r., natomiast wynik na sprzedaży brutto wzrósł w tym okresie 
o 17%. 

Cechą charakterystyczną polskiego przemysłu chemicznego jest bardzo duża produkcja półproduktów, które 
podlegają późniejszej obróbce przez inne działy przemysłu. Dzięki produkcji dużej ilości półfabrykatów istotną rolę 
w łańcuchu produkcyjnym odgrywa transport. Przemysł chemiczny charakteryzuje się również dużą 
wodochłonnością, stąd wiele zakładów jest zlokalizowanych w dorzeczu dużych rzek: Wisły i Odry. Znaczna część 
produkcji polskiego przemysłu chemicznego pochodzi z kilkunastu największych zakładów chemicznych 
zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Do największych zakładów chemicznych w Polsce należy zaliczyć: 
Grupę Azoty S.A., Ciech S.A. Synthos S.A., PCC Rokita S.A. 

Wartość polskiego eksportu w 2015 r. wyniosła 178,7 mld EUR, co oznaczało wzrost w porównaniu z rokiem 
poprzednim o 7,8%. Import zamknął się kwotą 175,0 mld EUR i był wyższy niż rok wcześniej o 3,9%. W efekcie 
deficyt w handlu zagranicznym był pierwszy raz od kilku lat dodatni i wynosił 3,68 mld EUR w 2010 r. 

Wartość eksportu produktów przemysłu chemicznego wyniosła 24,1 mld EUR i była wyższa niż w 2014 r. o 4,5%. 
Import wyrobów chemicznych wyniósł 30,2 mld EUR, zwiększając się licząc rok do roku o 2,2%. Niestety w 
odróżnieniu od całego krajowego handlu zagranicznego w 2015 r. przemysł chemiczny osiągnął deficyt w handlu 
produktami chemicznymi w wysokości -6,1 mld EUR, co stanowiło spadek o 6% w stosunku do roku poprzedniego. 

Handel zagraniczny chemikaliami w 2015 r. 

Grupa wyrobów 
Eksport Import Saldo 

Mln EUR 
2014 r. = 

100 
Mln EUR 

2014 r. = 
100 

Mln EUR 
2014 r. = 

100 

Obroty kraju  
178 710,3 107,8 175 031,7 103,9 3 678,6 

W 2014 r. 
saldo 

ujemne 

Chemikalia ogółem 
24 063,3 104,5 30 203,7 102,2 -    6 140,4 94,1 

udział chemii w obrotach kraju 
(%) 

13,5  x  17,3  x  x  x 

Chemia gospodarcza 
1.573,8 101,1 961,2 105,4 612,5 95,1 

Chemikalia nieorganiczna 
713,7 95,1 1.036,9 98,2 -       323,2 105,9 
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Chemikalia organiczna 
1.172,2 89,0 3.316,1 101,5 -    2 143,9 90,9 

Chemikalia różne 
1 353,9 103,3 2 397,4 94,6 -    1 043,5 85,3 

Farby, barwniki, garbniki 
769,1 101,1 1 419,4 102,4 -       650,3 104,0 

Farmaceutyki 
2 797,7 102,0 4 626,6 103,6 -    1 828,9 94,2 

Fotochemikalia 
30,0 123,1 124,1 115,8 94,1 113,6 

Kauczuki i wyroby 
4 038,1 102,5 2 953,1 102,9 -       329,5 90,4 

Kleje, enzymy, białka 
190,0 105,8 519,5 95,5 -       329,5 90,4 

Kosmetyki, półprodukty 
2411,6 107,5 1769,8 107,3 641,8 107,9 

Materiały pirotechniczne 
42,4 90,1 49,6 110,1 -7,2 

w 2014 r 
saldo 

dodatnie 

Nawozy 
701,5 110,3 769,3 109,8 -67,8 105,6 

Tworzywa i wyroby 
8269,5 110 10260,8 102,4 -1991,3 79,6 

Źródło: GUS oraz obliczenia własne Emitenta 

 

Paliwa płynne 

PRZERÓB ROPY NAFTOWEJ 

Na krajowym rynku petrochemicznym dominują dwa koncerny: Grupa PKN Orlen oraz Grupa Lotos, które przerobiły 
w 2015 r. o 8,7% więcej ropy naftowej niż w 2014 r. Rekordowa produkcja koncernów wynikała z niskich cen 
surowca – ropy naftowej oraz rosnącego popytu na wyroby petrochemiczne. Osiągnięcie takiego poziomu produkcji 
było możliwe dzięki inwestycjom jakie były realizowane przez zakłady w latach poprzednich zwiększające 
możliwości przerobowe. 

Przerób ropy naftowej w Polsce w latach 2014-2015 

W mln ton 2014 2015 wzrost w % 

PKN Orlen 14,278 15,674 9,8 

Grupa Lotos 9,544 10,212 12 

OGÓŁEM 23,822 25,886 8,7 

Źródło: raporty roczne PKN Orlen i Grupy Lotos  

W 2015 r. przerób ropy naftowej w PKN Orlen wzrósł o blisko 10% w stosunku do roku poprzedniego i kształtował 
się na poziomie 15,7 mln ton. W tym samym czasie przerób Grupy Lotos wyniósł ponad 10 mln ton, co stanowiło 
wzrost o blisko 7% w stosunku do 2014 r. Zwiększenie przerobu ropy naftowej wynikało przede wszystkim ze 
zwiększonego popytu na produkty petrochemiczne na rynku krajowym.  

Według Raportu Rocznego za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015” przygotowanego przez Polską 
Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) ropę naftową do przerobu krajowego sprowadzano głównie 
z Rosji, ale jednocześnie dokonywano większych niż w 2014 r. zakupów z innych źródeł, np. Iraku, Arabii 
Saudyjskiej. Udział ropy z kierunku wschodniego w zaopatrzeniu krajowych rafinerii zmniejszył się z 91% w 2014 
r. do 88% w 2015 r.  
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Głównymi czynnikami determinującymi zakupy ropy naftowej z kierunku wschodniego były zawarte kontrakty 
długoterminowe, atrakcyjna cena, dostosowanie technologiczne krajowych rafinerii do importowanego surowca 
oraz wykorzystanie transportu rurociągowego, który jest najtańszym środkiem dostaw ropy naftowej. 

Udział w dostawach ropy naftowej do rafinerii krajowych w 2015 r. (w %). 

 

Źródło: POPiHN, Raport Roczny za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015 

 

PRODUKCJA PALIW PŁYNNYCH 

Do paliw płynnych zalicza się benzyny silnikowe (BS), olej napędowy(ON), gaz płynny (LPG), paliwo lotnicze JET, 
olej opałowy lekki (LOO) i ciężki (COO).  

Według Raportu Rocznego za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015” przygotowanego przez Polską 
Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) produkcja paliw płynnych wyniosła 25,5 mln m3, co oznacza, 
iż na rynek trafiło o 6% więcej paliw płynnych niż w 2014 r. 

 
Wyszczególnienie 

(tys. m3) 
2014 r. 2015 r. Wskaźnik 2014 = 

100 
Benzyny silnikowe 5 178 5 609 108 

Olej napędowy 12 796 14 367 112 

Gaz płynny LPG 643 612 95 

Paliwo JET 1 423 1 345 95 

Lekki olej opałowy 703 543 77 

Ciężki olej opałowy 3 378 3 068 91 

Ogółem 24 121 25 544 106 

Źródło: POPiHN, Raport Roczny za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015 

 
W 2015 r. odnotowano wzrost łącznej produkcji paliw płynnych o prawie 1,5 mln m3 w stosunku do roku 
poprzedniego, głównie z powodu zwiększenia produkcji oleju napędowego oraz benzyn silnikowych. Pozostałe 
produkty odnotowały spadek produkcji w 2015 r. Struktura produkcji paliw płynnych była dostosowywana przez 

Rosja 88,5%

Irak 6,3%

Arabia Saudyjska 1,4%
Norwegia 1,2% Litwa 0,1%

Polska 2,4%
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krajowe rafinerie do aktualnej sytuacji rynkowej, tj. wzrostu popytu na paliwa silnikowe oraz spadek 
zapotrzebowania na oleje grzewcze z powodu łagodnych warunków pogodowych. 

W 2015 r. produkcja oleju napędowego, głównego produktu krajowych rafinerii, zwiększyła się o 12% do poziomu 
14,4 mln m3 i była to kontynuacja trendu z roku poprzedniego. Wzrost produkcji benzyn silnikowych wyniósł około 
8% w stosunku do roku poprzedniego do poziomu 5,6 mln m3 potwierdzając kontynuację wzrostowego trendu 
obserwowanego na przestrzeni poprzednich lat. W przypadku pozostałych paliw ciekłych zanotowano spadek 
produkcji, przy czym procentowo najbardziej zauważalne były spadki produkcji lekkiego oleju opałowego, natomiast 
wolumenowo najbardziej zauważalne były spadki produkcji ciężkiego oleju opałowego, które wynosiły – 0,3 mln m3. 

O wzroście produkcji paliw płynnych w 2015 r. przesądził wzrost wolumenu produkcji oleju napędowego. Wzrost 
produkcji paliw silnikowych w 2015 r. byłby z pewnością większy gdyby nie dostawy paliw realizowane przez szarą 
strefę. Podobne zjawisko można zaobserwować na rynku lekkiego oleju opałowego. Pomimo wzrostu popytu 
krajowego na to paliwo utrzymuje się spadające zapotrzebowanie na lekki olej opałowy produkowany w polskich 
rafineriach. Powstałą lukę popytową wypełniają zwiększone dostawy importowe, w tym dostawy realizowane przez 
szarą strefę. W 2015 r. odnotowano po raz kolejny odbicie na rynku benzyn silnikowych, co znalazło 
odzwierciedlenie w zwiększonej produkcji krajowej i potwierdza możliwość kontynuacji tego trendu w latach 
następnych.  

 

KONSUMPCJA KRAJOWA PALIW CIEKŁYCH 

W 2015 r. całkowita krajowa konsumpcja paliw płynnych wyniosła 26 mln m3 i była wyższa o 1,2 mln m3 od zużycia 
w 2014 r., co stanowiło wzrost rynku o 5%. Według Raportu Rocznego za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015” 
przygotowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) całkowity import paliw 
ciekłych wyniósł 6,7 mln m3, co oznacza, iż w 2015 r. do Polski sprowadzono 540 tys. m3 paliw płynnych więcej niż 
w roku poprzednim. Przekłada się to na wzrost o 9% w stosunku do 2014 r. Udział importu w całkowitej krajowej 
konsumpcji szacowany jest na około 26%.  

Na wzrost krajowego rynku paliw ciekłych w 2015 r. istotny wpływ miał wzrost PKB w Polsce oraz relatywnie niższe 
ceny paliw na stacjach benzynowych. 

 

Konsumpcja krajowa paliw płynnych w 2015 r. (tys. m3) 
 

 
Źródło: POPiHN, Raport Roczny za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015” 
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Szacowana wielkość konsumpcji paliw ciekłych w kraju w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. 

 
Wyszczególnienie 2014 2015 Wskaźnik 

2014=100 
tys. m3 udział w 

konsumpcji 
w % 

tys. m3 udział w 
konsumpcji 

w % 

 

 
Benzyny 
silnikowe 

Konsumpcja 4 841  5 048  104 

w tym całkowity 
import 

643  13  538  11  84 

Olej 
napędowy 

Konsumpcja 13 651  14 830  109 

w tym całkowity 
import 

1 685  12  2 262  15  134 

Gaz 
płynny 

LPG 

Konsumpcja 4 169  4 275  103 

w tym całkowity 
import 

3 632  87  3 648  27  100 

Paliwo 
JET 

Konsumpcja 761  787  103 

w tym całkowity 
import 

39  5  63  8  162 

Lekki olej 
opałowy 

Konsumpcja 843  879  104 

w tym całkowity 
import 

77  9  178  20  231 

Ciężki olej 
opałowy 

Konsumpcja 534  193  36 

w tym całkowity 
import 

87  16  16  8  18 

Ogółem 

Konsumpcja 24 799  26 012  105 

w tym całkowity 
import 

6 163 25 6 705 26 109 

Źródło: POPiHN, Raport Roczny za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015 

 

W 2015 r. większą sprzedaż odnotowały wszystkie paliwa z wyjątkiem ciężkiego oleju opałowego. Największy 
wzrost popytu zaobserwowano w przypadku oleju napędowego i to pomimo znacznych dostaw tego produktu poza 
oficjalnym obiegiem rynkowym. Ponadto w 2015 r. – pierwszy raz od 2010 r. – zauważalny był wzrost 
zapotrzebowania na benzyny silnikowe. Razem rynek paliw silnikowych wzrósł o ponad 7% w stosunku do 2014 r. 

Według Raportu Rocznego za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015” przygotowanego przez Polską 
Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powodem słabego poziomu konsumpcji ciężkiego oleju 
opałowego odnotowanego w 2015 r. była dość łagodna pogoda oraz zastępowanie tego nośnika energetycznego 
paliwami gazowymi i biomasą. Dekoniunkturze w 2015 r. oparł się rynek gazu płynnego LPG, który wzrósł o prawie 
3% w stosunku do roku ubiegłego. Produktem, na który popyt systematycznie rósł w 2015 r. było paliwo lotnicze 
JET. W stosunku do 2014 r. konsumpcja paliwa JET wzrosła o 3%, osiągając poziom sprzedaży blisko 0,8 mln m3. 
Wzrost rynku, przy ograniczeniu produkcji krajowej, zaspokojono dokonując zwiększonego o 60% importu.  
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Struktura konsumpcji paliw płynnych w 2015 r. (w %) 

 

Źródło: POPiHN, Raport Roczny za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015 

 

RYNEK DETALICZNY 

Według Raportu Rocznego za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015” przygotowanego przez Polską 
Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) sprzedaż detaliczna paliw silnikowych realizowana jest przez 
sieć stacji paliw, która na koniec 2015 r. liczyła 6 601 punktów, co przełożyło się na wzrost o około 115 stacji paliw 
w stosunku do końca 2014 r. 

 

Liczba stacji operatorów detalicznych w latach 2013- 2015 

Sieci stacji paliw 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Koncerny krajowe 2.217 2.209 2.225 

Koncerny zagraniczne 1.423 1.406 1.447 

Sieci niezależne (operujące pod własnym) 732 743 818 

Pozostali operatorzy niezależni 2.208 1.957 1.932 

Sklepy 166 171 179 

Ogółem 6.746 6.486 6.601 

Źródło: POPiHN, Raport Roczny za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015 

W 2015 r. liderem rynku stacji paliw był PKN Orlen, natomiast na drugim miejscu uplasował się koncern BP. Grupa 
Lotos rozwija systematycznie swoją sieć stacji paliw i coraz bardziej zbliża się do drugiej pozycji na krajowym rynku. 
Około 34% udział w ogólnej liczbie stacji benzynowych mają stacje koncernów krajowych, 22% udział posiadają 
koncerny międzynarodowe, ale wciąż najwięcej działa stacji niezależnych, które stanowią około 42% rynku. 
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19%
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Stacje paliw w Polsce na koniec 2015 r. 

 

Źródło: POPiHN, Raport Roczny za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015” 

Lider polskiego rynku stacji paliw PKN Orlen na koniec 2015 r. posiadał 1749 stacji benzynowych. Wynik ten 
osiągnął poprzez restrukturyzację sieci oraz poprzez budowę nowych obiektów i rozwoju oferty franczyzy. Grupa 
Lotos zwiększyła swój stan posiadania o 35 stacji do 476 obiektów w 2015 r. Podmioty zagraniczne operujące na 
polskim rynku też rozwijały swoje sieci. Koncern BP, który zajmuje drugie miejsce na rynku stacji w Polsce posiada 
ponad 500 obiektów, zwiększając swój stan posiadania w 2015 r. o 21 punktów. W 2015 r. sieć Shell w Polsce 
zwiększyła się o 24 obiektów i liczyła na koniec 2015 r. 426 stacji. Liczba stacji zlokalizowanych przy centrach 
handlowych wzrosła o 8 obiektów i na koniec 2015 r. liczyła 179 stacji. W 2015 r. swoje sieci rozbudowywali również 
prywatni właściciele. Sieci niezależnych operatorów zwiększyła się do ponad 800 obiektów. Do najbardziej 
aktywnych operatorów niezależnych należy zaliczyć: Huzara, Moya, Slovnaft Partner oraz grupę Pieprzyk.  

Struktura rynku paliw na koniec 2015 r. (w %) 

 

Źródło: POPiHN, Raport Roczny za 2015 r. „Przemysł i Handel rynkowy 2015 
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Łącznie w trakcie 2015 r. koncerny krajowe utrzymały swój udział procentowy w całym rynku stacji paliw, który 
określany jest na około 34%. Nieznacznie wzrosła rola koncernów zagranicznych operujących na rynku polskim i 
obecnie udział ich sieci paliw wynosi 22% rynku, sukcesywnie powiększając liczbę obiektów funkcjonujących pod 
ich markami. 

Według Raportu Rocznego za 2015 rok „Przemysł i Handel rynkowy 2015” przygotowanego przez Polską 
Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) wartość sprzedaży detalicznej paliw silnikowych w Polsce w 
2015 r. została oszacowana na około 86 mld zł, natomiast wielkość na ponad 21 mld litrów. 

Masy bitumiczne 

W Polsce jest dwóch głównych producentów mas bitumicznych: Lotos Asfalt Sp. o.o. i Orlen Asfalt Sp. z o.o., 
posiadający łącznie około 80% całego rynku. Pozostała część pochodzi z importu z krajów ościennych, gdyż asfalt 
transportuje się na niewielkich odległościach. Orlen Asfalt oraz Lotos Asfalt są spółkami – córkami wchodzącymi w 
skład koncernów petrochemicznych Grupy Lotos i PKN Orlen, które notowane są na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Import asfaltów realizowany jest natomiast poprzez spółki córki zarejestrowane w 
Polsce należące do międzynarodowych koncernów zajmujących się produkcją i handlem produktami 
petrochemicznymi.  

W ostatnich latach Emitent dostrzega spadek zużycia asfaltów, który jest efektem zakończenia „Program Budowy 
Dróg Krajowych na lata 2008-2012” finansowanych za pomocą funduszy rządowych i unijnych oraz z drugiej strony 
brakiem wejścia w fazę realizacji uchwalonego przez Radę Ministrów w 2015 r. Programu Budowy Dróg Krajowych 
na lata 2016 – 2023.  

 

Lotos Asfalt Sp. z o. o. 

Lotos Asfalt Sp. z o.o. produkuje asfalty drogowe klasyczne i modyfikowane Modbit oraz przemysłowe, a ponadto 
emulsje i specyfiki asfaltowe. Potencjał wytwórczy zakładów należących do Grupy Lotos wynosi około 1 mln ton 
asfaltu rocznie. 

Lotos Asfalt Sp. z o. o. dostarcza asfalty na główne place budowy dróg w Polsce, w tym między innymi na budowę 
autostrad oraz dróg ekspresowych. Działalność produkcyjna Lotos Asfalt Sp. z o. o. skoncentrowana jest w trzech 
ośrodkach produkcyjnych: Gdańsku, Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle. W zakładzie w Gdańsku produkowana jest 
szeroka gama asfaltów drogowych oraz asfalty modyfikowane. W zakładzie w Jaśle powstają nowoczesne asfalty 
przemysłowe natomiast w zakładzie w Czechowicach produkuje się asfalty modyfikowane. 

 

Orlen Asfalt Sp. z o.o 

Orlen Asfalt Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem produkującym i sprzedającym asfalty drogowe, modyfikowane 
Orbiton, przemysłowe oraz lepiki i specyfiki asfaltowe. Orlen Asfalt Sp. z o.o. posiada dwa centra produkcyjne i 
handlowe w Płocku i w Trzebini, skąd odbiorcy z całej Polski zaopatrywani są w produkty tej spółki. Grupa Orlen 
produkuje asfalty również w rafineriach należących do Grupy Orlen zlokalizowanych w Czechach (Litvinov, 
Pardubice) i na Litwie (Mažeikiai). Potencjał wytwórczy zakładów należących do Grupy Orlen wynosi około 1,5 mln 
ton asfaltu rocznie. Orlen Asfalt zwiększył moce produkcyjne w Płocku w zakresie asfaltów modyfikowanych. Asfalty 
modyfikowane charakteryzują się większą wytrzymałością w stosunku do tradycyjnych asfaltów drogowych i 
polecane są szczególnie do budowy nawierzchni dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego a w szczególności do 
budowy nawierzchni obiektów mostowych. 
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ROZDZIAŁ X – OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 

1. Podstawowe informacje  

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Prawną (statutową) nazwą Emitenta jest firma Emitenta określona w Statucie Emitenta jako: Trans Polonia Spółka 
Akcyjna. 

Zgodnie z art. 305 KSH oraz na podstawie § 1 ust. 2 Statutu, Emitent może używać skróconej firmy (nazwy) w 
brzmieniu: Trans Polonia S.A. 

Zgodnie z § 1 ust. 3 Statutu, Emitent może używać wyróżniających ja znaków graficznych i słowno–graficznych.  

W obrocie handlowym Emitent może posługiwać się zarówno firmą w pełnym brzmieniu, jak też używać firmy 
(nazwy) skróconej. 

Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

W wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną Emitent w dniu 26 czerwca 2008 r. został zarejestrowany w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, 
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308898.  

W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również : 

 numer identyfikacji podatkowej NIP: 593-24-32–396, 

 statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 193108360. 

Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony 

Spółka Trans Polonia sp. z o.o. została utworzona w dniu 13.12.2004 r. aktem notarialnym sporządzonym przez 
notariusza Jolantę Cejrowską prowadzącą kancelarię notarialną w Tczewie przy ul. Kościuszki nr 8/1, rep. A 
4228/2004 i wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 grudnia 
2004 r.  

Następnie w wyniku w wyniku przekształcenia stosownie do przepisów Tytułu IV Dział III KSH Trans Polonia Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia 
Wspólników tej spółki w sprawie przekształcenia Trans Polonia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Trans 
Polonia Spółka Akcyjna, podjętej w dniu 26 maja 2008 r. i zaprotokołowanej w protokole sporządzonym przez 
notariusz Joannę Cejrowską prowadzącą kancelarię notarialną  w Tczewie przy ul. Kościuszki 8 /1 pod Nr Rep A 
6730/2008 została przekształcona i wpisana w dniu 26 czerwca 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308898. 

Emitent został utworzony na czas nieograniczony. 

Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, 
kraj siedziby, adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia działalności, jeśli 
jest ono inne niż siedziba) 

Emitenta dotyczą i określają następujące dane teleadresowe: 

Dane teleadresowe Emitenta 

Firma Trans Polonia Spółka Akcyjna 

Siedziba Tczew 

Forma prawna Spółka Akcyjna 
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Przepisy prawa, na podstawie których i 
zgodnie z którymi działa Emitent 

Emitent został utworzony i działa na podstawie przepisów prawa 
polskiego. 

Emitent działa na podstawie KSH, Statutu Spółki oraz innych 
właściwych przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy  Obrocie 
Instrumentami Finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), 
Ustawy o Ofercie Ustawy o Nadzorze Nad Rynkiem Kapitałowym, 
Ustawy o Nadzorze Nad Rynkiem Finansowym oraz stosownych 
aktów wykonawczych. 

Kraj siedziby Rzeczpospolita Polska 

Adres rejestrowy ul. Rokicka 16 

83-110 Tczew  

Telefon 

Fax 

+48 58 533 90 15 

+48 58 533 90 10 

Adres poczty elektronicznej  info@transpolonia.pl   

Adres strony internetowej www.transpolonia.pl  

2. Przedmiot działalności  

Emitent świadczy wyspecjalizowane usługi transportowo-spedycyjne w zakresie: 

- przewozu płynnych surowców chemicznych (chemikalia płynne), 

- mas bitumicznych (asfalty), 

- płynnych surowców spożywczych. 

Emitent świadczy także usługi transportu intermodalnego, a w ramach Grupy specjalizuje się w przewozie paliw 
oraz LPG.  

Do prowadzenia działalności Emitent wykorzystuje autocysterny i tank-kontenery najlepszych światowych 
producentów. Spółka wykorzystuje nowoczesne i specjalistyczne zestawy drogowe składające się z naczep-
cystern, naczep- tank-kontenerów, podwozi kontenerowych oraz nowoczesnych ciągników siodłowych. Posiadany 
tabor umożliwia przewóz szerokiej gamy płynnych chemikaliów, w tym materiałów niebezpiecznych (ADR). 

Tradycyjną domeną Emitenta, opartą na jego historii działalności jest międzynarodowy i krajowy transport drogowy.  

Spółka świadczy usługi transportu intermodalnego, który polega na wykorzystywaniu w łańcuchu dostaw poza 
transportem drogowym, również transportu kolejowego i morskiego. Ładunki są przewożone i przeładowywane na 
poszczególny środek transportu w zamkniętych tank-kontenerach, co umożliwia ich wydajne transportowanie na 
długich dystansach. Rozwiązanie takie znacząco obniża prawdopodobieństwo wypadku, a ponadto podwyższa 
rentowność operacji. W ramach transportu intermodalnego Emitent przewozi chemikalia płynne oraz płynne 
produkty spożywcze.  

Emitent świadczy usługi na terenie całej Europy. Grupa posiada wszelkie uprawnienia oraz ubezpieczenia 
wymagane prawem polskim oraz europejskim w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności. 

Przedmiot działalności Emitenta, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określony jest w § 5 Statutu Spółki. 

Statut nie określa celu działalności Emitenta. 

3. Kapitał zakładowy  

Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego: 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 434 771,10 zł /jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset 0/100/ złotych 
i dzieli się na: 
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a. 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

b. 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć 
groszy/ każda, 

c. 277 364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

d. 522 636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

e. 316 900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

f. 263 100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

g. 7 175 000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

h. 792 711 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii 
H o nominalne 0.10 zł /dziesięć groszy/ każda. 

Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na 
Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje serii B, C, D, E, F, G i H nie są uprzywilejowane. 

Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F, G i H zostały w pełni opłacone wkładami gotówkowymi. 

Akcje serii B, C, D, E i F (w łącznej liczbie 3.880.000) znajdują się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów 
Wartościowych.   

Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 złotego za każdą akcję. 

Emitent nie wyemitował akcji w kapitale docelowym. 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Emitenta nie został podwyższony warunkowo. 

Emitent nie wyemitował akcji, które nie reprezentują kapitału zakładowego. 

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 
KSH, podjęło uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji 
akcji I z pozbawieniem dotychczasowym akcjonariuszy prawa poboru. Zgodnie z uchwałą  
nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podwyższa się w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy 
Spółki o kwotę nie wyższą niż 850.000,00 zł, poprzez przeprowadzenie emisji nie więcej niż 8.500.000 sztuk akcji 
serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Wszystkie akcje nowej emisji serii I będą akcjami na okaziciela.  
Z akcjami serii I nie są związane żadne szczególne uprawnienia 

Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji emitenta w posiadaniu emitenta, innych osób w imieniu 
emitenta lub przez podmioty zależne emitenta. 

Emitent posiada akcje własne w liczbie 9 155 sztuk. 

Liczba zamiennych papierów wartościowych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów 
wartościowych z warrantami, ze wskazaniem zasad i procedur, którym podlega ich zamiana, wymiana lub 
subskrypcja. 

Na Datę Prospektu Emitent nie wyemitował zamiennych, wymiennych papierów wartościowych lub papierów 
wartościowych z warrantami. 

Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało 
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji, a także szczegółowy opis 
takich opcji włącznie z opisem osób, których takie opcje dotyczą. 

Nie istnieją żadne uzgodnienia, na podstawie których kapitał Spółki miałby stać się przedmiotem opcji.  

Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego), z podkreśleniem informacji 
o wszelkich zmianach, za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi. 

Emitent w dniu 26 czerwca 2008 r. został przekształcony ze spółki Trans Polonia Sp. z o.o. w spółkę akcyjną z 
kapitałem zakładowym 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), który  dzielił się na 2 500 000 akcji imiennych 
serii A uprzywilejowanych o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz 2 500 000 akcji zwykłych 
imiennych serii B o wartości 0, 10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.  
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W dniu 29 lipca 2008 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o emisji nie mniej niż 200 000 i nie więcej niż 600 000 akcji 
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. w drodze subskrypcji prywatnej. Uchwała została 
podjęta na podstawie upoważnienia zawartego w § 7 ust. 6 Statutu Emitenta. 

Rejestracja podwyższenia nastąpiła postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 3 września 2008 r. sygn. akt.: GD. VII. NS – REJ. KRS. 
012870/08/228. 

Na dzień 1 stycznia 2009 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 527 736,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem 
tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzielił się na:  

a) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 
zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

b) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 
0,10 (słownie: dziesięć groszy) każda; 

c) 277 364 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Dnia 17 listopada 2009 r. na żądanie akcjonariusza Emitenta złożone na podstawie art. 334 § 2 KSH Zarząd 
Emitenta dokonał zamiany 200 000 akcji zwykłych imiennych serii B na akcje na okaziciela.  

W związku z dokonaną zmianą kapitał za kładowy Emitenta wynosił 527 736,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia 
siedem tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzielił się na:  

a) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 
zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

b) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 (słownie: 
dziesięć groszy) każda; 

c) 2 300 000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii B o nominale 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) każda; 

d) 277 364 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

W dniu 8 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 5 w sprawie zmiany 
2 300 000 akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela. Rejestracja zmiany akcji nastąpiła postanowieniem Sądu 
Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 
czerwca 2010 r. sygn. akt.: GD.VII NS – REJ. KRS/009343/10/430. W związku z powyższą zmianą kapitał 
zakładowy Emitenta wynosił Emitenta wynosi 527 736,40 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy 
siedemset trzydzieści sześć złotych i czterdzieści groszy) i dzielił się na: 

a) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 
zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

b) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł 
(słownie: dziesięć groszy) każda; 

c) 277 364 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Dnia 23 kwietnia 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 15  w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego  w drodze oferty publicznej  nowej emisji akcji  serii D z pozbawieniem akcjonariuszy prawa 
poboru oraz  zmiany Statutu, mocą której Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał 
zakładowy do kwoty nie większej niż 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 
nie większą niż 52 263,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt 
groszy) w drodze emisji nie więcej niż 522 636 (słownie: pięćset dwudziestu dwóch tysięcy sześćset trzydziestu 
sześciu) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

17 listopada 2010 r. prezes Zarządu emitenta złożył na podstawie art. 310 §2 w zw. z art. 431 § 7 KSH oświadczenie 
o wysokości objętego kapitału zakładowego, w którym oświadczył, iż w związku z objęciem 522 636 (słownie: 
pięćset dwudziestu dwóch tysięcy sześćset trzydziestu sześciu) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) każda oraz podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, objęty kapitał 
zakładowy wynosi 52 263,60 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt 
groszy). 

Rejestracja podwyższenia nastąpiła postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 listopada 2010 r. sygn. akt.: GD.VIII NS – 
REJ.KRS/019278/10/304. 
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Na dzień 1 stycznia 2011 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 580 000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt 
tysięcy złotych) i dzielił się na: 

a) 2 500, 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

b) 2 500 000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 
0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

c) 277 364 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 
okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

d) 522 636 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela 
serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

Następnie, w dniu 10 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w 
drodze publicznej oferty akcji serii E. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 31 690,00 zł, poprzez 
emisję 316 900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda i wynosił 638 000,00 zł. 
Kapitał zakładowy Emitenta dzielił się na 6 116 900 akcji o wartości 0,10 zł każda w tym: 

a) 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł / 
dziesięć groszy / każda, 

b) 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł  dziesięć 
groszy / każda, 

c) 277 364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda, 

d) 522 636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

e) 316 900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

Następnie, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
wydał postanowienie z dnia 26 września 2012 r. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
dokonanego w drodze emisji 263.100 akcji serii F. 

Wyżej wymieniona rejestracja odzwierciedlała jedynie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło 
w wyniku rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w dniu 1 sierpnia 2012 r. 263 100 akcji 
zwykłych na okaziciela serii F Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
na podstawie Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2012 r. 

Kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 6.380.000 akcji o wartości 0,10 zł każda w tym: 

a) 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł / 
dziesięć groszy / każda, 

b) 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł  dziesięć 
groszy / każda, 

c) 277 364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda, 

d) 522 636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

e) 316 900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

f) 263 100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda. 

Ogólna liczba głosów wynikających z akcji Spółki wynosi 8 880 000 głosów. 

W dalszej kolejności, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, dokonał w dniu 5 kwietnia 2016 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału i związanych z tym 
zmianami Statutu zgodnie z uchwałami nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 
2016 r.  
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Zgodnie z treścią wpisu, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 638 000,00 złotych do kwoty  
1 355 500,00 złotych, tj. o kwotę 717 500,00 złotych.  

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zostało zrealizowane poprzez emisję 7 175.000 
akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 
6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2016 r. 

Po zarejestrowaniu zmian, o których mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosił 1 355 500,00 złotych i dzielił 
się na 13 555 000 sztuk akcji o wartości 0,10 złotych każda, w tym: 

a) 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł / 
dziesięć groszy / każda, 

b) 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł  dziesięć 
groszy / każda, 

c) 277 364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda, 

d) 522 636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

e) 316 900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

f) 263 100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

g) 7 175 000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. 

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, ogólna liczba głosów wynikająca ze 
wszystkich wyemitowanych akcji wynosiła 16 055 000 głosów. 

Niezależnie od powyższego, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisane zostało 
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 79 271,10 złotych poprzez emisję 792 711 akcji zwykłych 
na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 79 271,10 złotych, które 
to akcje mogą zostać objęte przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Emitenta 
na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2016 r. 

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpiło z dniem wydania dokumentów akcji akcjonariuszom, tj. dnia 
7 czerwca 2016 r. Natomiast w dniu 6 lipca 2016 r. nastąpiło uaktualnienie wpisu kapitału zakładowego Spółki w 
rejestrze przedsiębiorców.  

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi wszystkie akcje w kapitale zakładowym Emitenta 
zostały objęte za wkłady pieniężne.  

Kapitał zakładowy Spółki po wydaniu akcji serii H wynosi obecnie: 1 434 771,10 złotych i dzieli się na: 

a) 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

b) 2 500 000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć 
groszy/ każda, 

c) 277 364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. 

d) 522 636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

e) 316 900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

f) 263 100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

g) 7 175 000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

h) 792 711 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii 
H o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda. 

Ogólna liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 16 847 711 głosów. 
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4. Grupa  

Na Datę Prospektu w skład Grupy Kapitałowej TRANS POLONIA (dalej jako: „Grupa”) wchodziła Spółka, będąca 
podmiotem dominującym w Grupie, oraz siedem spółek bezpośrednio i pośrednio zależnych od Emitenta o profilu 
usługowym, które konsolidowane są metodą pełną. Wiodącą działalnością Grupy jest transport i logistyka surowców 
płynnych z podziałem na segmenty: 

 segment usług transportu paliw - usługi realizowane przez spółkę OTP S.A. (dawny Orlen Transport S.A.) 
związane z przewozem drogowym benzyn, JET, oleju napędowego oraz LPG, 

 segment usług transportu chemii , asfaltów i produktów spożywczych - usługi realizowane przez spółki 
TEMPO TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA oraz Inter TP spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością SKA. 

Natomiast spółka TRN Estate S.A. zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami. 

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą również: 

 Ultra Chem S.A. z siedzibą w Warszawie – spółka nie prowadzi działalności operacyjnej; 

Poniżej przedstawiono strukturę Grupy według stanu na Datę Prospektu z uwzględnieniem spółek, w których spółki 
Grupy posiadają akcje lub udziały, ze wskazaniem procentowego udziału Spółki w kapitale zakładowym każdej ze 
spółek wynikającego z liczby posiadanych akcji/udziałów.  

 

 

5. Istotne Spółki Zależne 

TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Rokickiej 16 (83-100 Tczew). Spółka wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417290. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 10 000,00 zł. Emitent posiada 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10 000 
zł, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest: 

- transport lądowy oraz transport rurociągowy, 
- magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, 
- działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 
- reklama, badanie rynku i opinii publicznej, 
- wynajem i dzierżawa, 

50% 

1% 1% 100% 98,06% 

99% 99% 1,94% 100% 100% 

Trans Polonia 

TP TRN Estate  

Inter TP Tempo TP Quick TP OTP 
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- działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagając prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

Spółka posłużyła jako podmiot, za pośrednictwem którego doszło do nabycia ORLEN Transport S.A. (obecnie OTP 
S.A.). 

Członkami Zarządu spółki są osoby powiązane z Emitentem.  

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – Emitent zawarł ze spółką umowy pożyczki.  

Na dzień Datę Prospektu Spółka posiada rezerwy w wysokości 20.378,79 zł.  

Za ostatni rok obrotowy 2016 spółka wykazała 35 085,79 zł zysku. 

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 25 050 000,00 zł.  

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie otrzymał za ostatni rok obrotowy dywidendy. 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada od spółki zobowiązań oraz posiada należności w wysokości   
10 906 971,82 zł. 

 

TEMPO TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Rokickiej 16 (83-110 Tczew). Spółka wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział 
Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422703. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000,00 zł. Emitent posiada 990 akcji o łącznej wartości nominalnej 49.500,00 
zł, które stanowią 99% w kapitale zakładowym i 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest przewóz płynnych substancji chemicznych oraz płynnych produktów 
spożywczych.  

Członkami Zarządu komplementariusza - spółki TP sp. z o.o. - są osoby powiązane z Emitentem. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – w postaci najmu sprzętu, obsługi biurowo – 
kancelaryjnej i rachunkowej oraz refaktur usług. 

Na Datę Prospektu Spółka posiada rezerwy w wysokości 22 680,80 zł.  

Za ostatni rok obrotowy 2016 spółka wykazała 195 502,36 zł zysku. 

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 49 500 zł. 

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie otrzymał za ostatni rok obrotowy dywidendy. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada od spółki należności w kwocie 2 203 510,33 zł i zobowiązania w kwocie 3 
432,96 zł. 

 

TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Rokickiej 16 (83-110 Tczew). Spółka wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy - 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498723. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 200 000,00 zł. Emitent posiada 200 000 akcji o łącznej wartości nominalnej  
200 000,00 zł, które stanowią 100% w kapitale zakładowym i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Przedmiotem działalności spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi. 

Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej są osoby powiązane z Emitentem.  

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – w postaci najmu powierzchni biurowej.  

Na Datę Prospektu Spółka posiada rezerwy w wysokości  
19 725,79 zł.  

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała 115 705,60 zł zysku.  

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 1 000 000,00 zł.  

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie otrzymał za ostatni rok obrotowy dywidendy. 
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Na Datę Prospektu  Emitent posiada od spółki należności w wysokości 317 641,97 zł oraz nie posiada zobowiązań 
do spółki.  

 

Inter TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Rokickiej 16 (83-110 Tczew). Spółka wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy - 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422702. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 550 000 zł. Emitent posiada bezpośrednio 990 akcji o łącznej wartości nominalnej 
49 500,00, które stanowią 1,94% w kapitale zakładowym i 1,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Pośrednio przez spółkę TP sp. z o.o. Emitent posiada 50 010 akcji o łącznej wartości nominalnej 2.500.500,00 zł, 
98% w kapitale zakładowym i 98% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Przedmiotem działalności spółki jest przewóz mas bitumicznych.  

Członkami Zarządu komplementariusza - spółki TP sp. z o.o. - są osoby powiązane z Emitentem.  

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – w postaci najmu sprzętu, obsługi biurowo – 
kancelaryjnej i rachunkowej oraz refaktur usług i pożyczki.  

Na Datę Prospektu Spółka posiada rezerwy z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych krótkoterminowych w 
wysokości 437,92 zł. 

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała 329 974,45 zł straty.  

Wartość, według której Emitent zobowiązany do publikowania dokumentów rejestracyjnych, ujawnia udziały 
posiadane na rachunkach stanowi kwota 49 500 zł.  

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie otrzymał za ostatni rok obrotowy dywidendy. 

Na Datę Prospektu Emitent posiada od  spółki należności w wysokości 1 292 659,56  zł oraz nie posiada 
zobowiązań do spółki. 

 

OTP S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7 (09-411 Płock). Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000295099. 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 530 000,00 zł. Emitent pośrednio - przez spółkę TP sp. z o.o. posiada  
25 530 000  akcji o łącznej wartości nominalnej 25 530 000,00 zł, 100% w kapitale zakładowym i 100% na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki). 

Przedmiotem działalności spółki jest transport drogowy paliw. 

Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej są osoby powiązane z Emitentem. 

Pomiędzy spółką a Emitentem występują powiązania gospodarcze – w postaci obligacji emitowanych przez 
Emitenta. 

Na Datę Prospektu Spółka posiada rezerwy w wysokości 4 723 443,20 zł – w tym rezerwy na świadczenia 
pracownicze w wysokości 4 614 434,44 zł i pozostałe rezerwy w wysokości 109 008,76 zł. 

Za ostatni rok obrotowy spółka wykazała 14 909 270,391 zł zysku. 

Z tytułu posiadanych udziałów Emitent nie otrzymał za ostatni rok obrotowy dywidendy. 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada od  spółki należności oraz posiada zobowiązania do spółki w wysokości 15 
473 858,61 zł. 
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ROZDZIAŁ XI – ZARZĄDZANIE I ŁAD 
KORPORACYJNY 

1. Zarząd  

Zarząd (§ 13, § 14 i § 15 Statutu Spółki) 

Zarząd Emitenta składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. W tych granicach liczbę członków Zarządu określa 
Rada Nadzorcza. W chwili obecnej Zarząd Emitenta jest trzyosobowy. 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania jednego członka zarządu w przypadku 
zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego; dwóch członków zarządu w przypadku zarządu trzyosobowego lub 
czteroosobowego, trzech członków zarządu w przypadku zarządu pięcioosobowego. Pozostałych członków 
Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji 
Prezesa Zarządu jednemu z członków zarządu. Pozostałym członkom zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcje 
wiceprezesa lub członka zarządu. 

Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej lat 5 (pięć), lecz mogą być odwoływani 
przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. 

Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania określonej liczby członków Zarządu oraz 
powierzania funkcji Prezesa Zarządu, przysługują dopóki jest on akcjonariuszem Spółki i dysponuje bezpośrednio  
lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu przez Dariusza Stanisława 
Cegielskiego, w sposób określony powyżej dokonywane jest poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli 
zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Zarządu ze wskazaniem powierzonych im 
funkcji. 

W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego, wskazanych powyżej, wszystkich członków 
Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Emitenta upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bez względu na 
liczbę członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa lub wiceprezesa) lub członka Zarządu z prokurentem. 

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki a wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje 
pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków 
Zarządu w zakresie, w jakim samodzielnie prowadzą oni sprawy Spółki. 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.  
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

W umowach między Emitentem a członkami Zarządu Emitenta reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik 
powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub 
uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki 
kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje 
także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co 
najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.  

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą. 

2. Rada Nadzorcza  

Rada Nadzorcza (§ 16, § 17, § 18, § 19 i § 20 Statutu Spółki) 

Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwala strategię rozwoju Spółki oraz 
kontroluje jej wykonywanie. 

Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków. 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. 

Syntaxis II Luxembourg Capital s.à.r.l. spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z 
siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) 
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pod numerem B 166629 (dalej nazywaną „Syntaxis”) przysługuje prawo powołania jednego członka Rady 
Nadzorczej. 

Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.  

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
jednemu z jej członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, 
przy czym mogą być oni odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał.  

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza 
Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli 
zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania członków Rady Nadzorczej oraz powierzenia 
funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej przysługują dopóki jest on akcjonariuszem Spółki i dysponuje 
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienia 
Syntaxis do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada 
(pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego oraz uprawnienia Syntaxis wszystkich członków 
Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 

Zarówno Dariusz Stanisław Cegielski, jak i Syntaxis posiadają uprawnienia do powoływania członków Rady 
Nadzorcze. 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub 
postanowieniach Statutu, należy: 

 ocena sprawozdań finansowych Emitenta, 

 ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie 
Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 

 wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Emitenta, 

 zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu 
Spółki, 

 wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady, 

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

 wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w 
nieruchomości, 

 wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu, 

 reprezentowanie Emitenta w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach między Emitentem a członkami 
Zarządu Emitenta, 

 ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 

 uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, 

 zatwierdzanie regulaminów Emitenta oraz regulaminu Zarządu, 

 opiniowanie projektów zmian Statutu Emitenta, 

 opiniowanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Emitenta, 

 wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do przekształcenia Emitenta lub jej połączenia z innym podmiotem, 
bieżący nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz wyrażanie opinii co do treści planu 
przekształcenia lub planu połączenia, 

 powoływanie i odwoływanie likwidatorów Emitenta, 

 wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.  

 

W razie posiadania przez Spółkę statutu spółki publicznej do kompetencji Rady Nadzorczej należy wrażenie zgody 
na zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi  Spółki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
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wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), za wyjątkiem czynności typowych, 
zawieranych na warunkach rynkowych w normalnym toku działalności Spółki. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na trzy miesiące lub w miarę potrzeby częściej.  

Na wniosek Zarządu lub członka rady posiedzenie rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 
(czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu. W razie nie zwołania 
posiedzenia w terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. 

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. 
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na piśmie lub na 
wskazany przez nich adres poczty elektronicznej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, chyba że obecni są 
wszyscy członkowie Rady. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu 
uchwał również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest 
ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowania uchwał w 
trybach określonych w niniejszym akapicie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić jej Regulamin, Rada Nadzorcza może ustanawiać 
komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje jego 
członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a także ustanawia jego sposób organizacji, przyjmując regulamin 
funkcjonowania komitetu. 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na 
zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych 
członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do 
indywidualnego nadzoru mogą otrzymywać z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne 
Zgromadzenie. 

Obecnie w przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń.  

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U.2016.1000 t.j.) w spółkach 
publicznych powinien działać komitet audytu, którego członkowie są powoływaniu przez radę nadzorczą spośród 
swoich członków. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden 
członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji 
finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 tej ustawy. 

Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: 

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania 
ryzykiem;  

- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, 

- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych. 

Rada Nadzorcza Spółki działając w wykonaniu obowiązku o którym mowa w art. 86 ust 1 Ustawy o Biegłych 
Rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze 
publicznym z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U.2016.1000 t.j.), w dniu 16 marca 2017 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 
6/2017 działając na podstawie § 8 ust. 5 i 10 Regulaminu Rady Nadzorczej postanowiła o utworzeniu Komitetu 
Audytu oraz przyjęła jego regulamin. W skład Komitetu Audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: 
Pan Krzysztof Płachta (Przewodniczący Komitetu Audytu), Pan Paweł Łakomy oraz Pan Grzegorz Wanio.  

Na Datę Prospektu, spośród członków Rady Nadzorczej, kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji 
finansowej w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach posiada Pan Paweł Łakomy, który spełnia również 
kryterium niezależności określone dla członka komitetu audytu w ustawie o biegłych rewidentach. 
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3. Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej  

Zarząd 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. 

W skład Zarządu wchodzą: 

1. Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu; 

2. Krzysztof Waldemar Luks – Wiceprezes  Zarządu; 

3. Adriana Agnieszka Bosiacka – Członek Zarządu. 

Miejscem wykonywania obowiązków przez Zarząd jest siedziba Emitenta.  

W dniu 17 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję. 
Uchwałą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki kolejnej, pięcioletniej kadencji składać się będzie z 3 członków. Zgodnie 
z podjętymi uchwałami skład Zarządu nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniej kadencji. Podjęte uchwały 
weszły w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień następujący po dniu zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 (tj. ze skutkiem na dzień 25 kwietnia 
2013 r.). Kadencja Zarządu upływa z dniem 17 kwietnia 2018 r. Mandaty członków Zarządu wygasną najpóźniej z 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. 

Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu 

Data urodzenia: 15.04.1973 r.  
 
Pan Dariusz Stanisław Cegielski ukończył Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny w Sopocie uzyskując 
dyplom magistra ekonomii o specjalizacji „Polityka transportowa” w Katedrze Transportu i Logistyki. W 2002 roku 
zdobył uprawnienia Ministra Skarbu kwalifikujące do członkostwa w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, 
a w 2003 roku uprawnienia Ministra Infrastruktury do zarządzania krajowymi i międzynarodowymi 
przedsiębiorstwami transportowymi zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
 

03.2016 – nadal  Członek Rady Nadzorczej OTP S.A. z siedzibą w Płocku; 

02.2009 – nadal Prezes Zarządu Euro Investor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 

06.2008 – nadal Prezes Zarządu Emitenta; 

2005 – 2008 Prezes Zarządu poprzednika prawnego Emitenta Trans Polonia sp. z o.o. w Tczewie; 

2002 – 2006 Członek Rady Nadzorczej Okręgowego Zespołu Gospodarki Turystycznej PTTK Sp. z o.o. 
w Olsztynie (Mazury PTTK sp. z o.o.); 

2003 – 2005 Wiceprezes Zarządu w Organika Trans sp. z o.o. z siedzibą w Malborku; 

2001 – 2002 Dyrektor Spedycji Międzynarodowej w Organika Trans sp. z o.o. z siedzibą w Malborku; 

1999 – 2001 Świadczenie usług w zakresie obsługi międzynarodowego transportu surowców 
chemicznych, reprezentacji w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, czynności 
rejestracyjnych, tworzenia i prowadzenia dokumentacji w Malborskich Zakładach 
Chemicznych Organika S.A.; 

1998 – 2002 Członek Zarządu odpowiedzialny za realizację budowy centrum handlowego przez Index 
sp. z o.o. z siedzibą w Malborku; 
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1996 – 1998 Praca w biurze architektonicznym jako koordynator projektu; 

1994 – 1996 Praktyka w Agencji Filmowej PROFILM w Gdańsku w zakresie funkcjonowania biura 
reklamy. 

 
W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Dariusz Stanisław Cegielski sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 
 

03.2016 – nadal  Członek Rady Nadzorczej OTP S.A.; 

02.2009 – nadal Prezes Zarządu Euro Investor sp. z. o.o.; 

06.2008 – nadal Prezes Zarządu Emitenta; 

2010 - nadal Członek Rady Dyrektorów Vataro Holdings Ltd; 

2005 – 2008 Prezes Zarządu Trans Polonia sp. z o.o. 

 
Pan Dariusz Stanisław Cegielski był w ciągu ostatnich pięciu lat lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również 
jak akcjonariusz) w następujących spółkach kapitałowych i osobowych: 
 

2010 – nadal Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol (Republika Cypryjska); 

2010 – nadal Emitent. Pan Dariusz Stanisław Cegielski posiada za pośrednictwem spółki Euro Investor 
sp. z o.o. 8.083.114 akcji emitenta; 

2003 – nadal Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Index Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku; 

2009 – nadal Euro Investor sp. z o.o.; 

2004 – 2016 Pilar sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Malborku, Dariusz Stanisław Cegielski pełni 
funkcje likwidatora spółki. Otwarcie likwidacji nastąpiło na podstawie uchwały 
Nadzwyczajnego Zgromadzania Wspólników Pilar spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie rozwiązania i otwarcia likwidacji 
spółki oraz powołania likwidatora, zaprotokołowaną przez notariusz w Gdańsku – 
Katarzynę Ogonowską, Kancelaria Notarialna w Gdańsku, ul. Dmowskiego 10B/3, za 
repertorium A nr 2524/2011.  

02.2016 – 06.2016 MK Market S.A. z siedzibą w Tczewie 

 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Stanisław Cegielski nie jest i w ciągu ostatnich pięciu lat nie był 
aktywnym inwestorem giełdowym. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz Stanisław Cegielski aktualnie nie prowadzi podstawowej 
działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
 
Według złożonego oświadczenia Pan Dariusz Stanisław Cegielski: 
 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości 
likwidacyjnej, podmiotach, wobec których została otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub 
został ustanowiony zarząd komisaryczny, poza wskazanymi powyżej, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 
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Krzysztof Waldemar Luks – Wiceprezes Zarządu 

Data urodzenia: 28.07.1978 r. 

Krzysztof Waldemar Luks jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, na którym to 
ukończył tytułem magistra specjalizację Ekonomika Przedsiębiorstw. Z Emitentem związany jest od 2009 r., 
piastując kolejno stanowisko Analityka Finansowego, a następnie Dyrektora Finansowego. Krzysztof Waldemar 
Luks posiada również siedmioletnie doświadczenie w obszarze bankowości, które zdobył w Banku Millennium S.A. 
gdzie pracował między innymi w Wydziałach Administracji Kredytów Detalicznych i Korporacyjnych oraz w Wydziale 
Analiz i Decyzji Kredytowych.  

W ciągu ostatnich pięciu lat Krzysztof Waldemar Luks sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 

10.2015 – 02.2016 TPG TP sp. z o.o.; 

12.2014 – nadal Członek Rady Nadzorczej Ultra Chem S.A.; 

01.2014 – nadal Członek Rady Nadzorczej TRN Estate S.A.; 

11.2012 – nadal Wiceprezes Zarządu TP sp. z o.o.; 

12.2010 – nadal Wiceprezes Zarządu Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Waldemar Luks nie jest i w ciągu ostatnich pięciu lat nie był 
aktywnym inwestorem giełdowym. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Waldemar Luks aktualnie nie prowadzi podstawowej działalności 
poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 

Krzysztof Waldemar Luks nie był w ciągu ostatnich pięciu lat ani nie jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również 
jak akcjonariusz) w spółkach kapitałowych i osobowych.  

Krzysztof Waldemar Luks posiada 42 217 akcji Emitenta.  

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Waldemar Luks: 

 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego szczebla 
w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości 
likwidacyjnej, podmiotach, wobec których została otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub 
został ustanowiony zarząd komisaryczny, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Adriana Agnieszka Bosiacka – Członek Zarządu 

Data urodzenia: 05.11.1981 r.  
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Adriana Bosiacka posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentką Wydziału Administracyjnego Akademii 
Morskiej w Gdyni, który ukończyła uzyskując stopień magistra inżyniera w zakresie Organizacji Przedsięwzięć 
Handlowych. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 
o specjalizacji Menadżer Personalny. 
 
Z Emitentem związana jest od 2007 r., zajmując stanowisko Spedytora Międzynarodowego, a od 2008 r. stanowisko 
Dyrektora Spedycji. 
 
Adriana Bosiacka karierę zawodową rozpoczęła w 2004 w Telekomunikacji Polskiej S.A. pracując jako Kierownik 
Sekcji oraz Koordynator ds. szkoleń. Następnie zatrudniona była w latach 2006-2007 w Domu Finansowym QS 
jako specjalista ds. szkoleń. 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Adriana Bosiacka sprawowała lub nadal sprawuje następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 
 

 10.2015 – 02.2016 Prezes Zarządu TPG TP sp. z o.o.; 

 12.2014 – nadal Członek Zarządu Ultra Chem S.A.; 

 11.2012 – nadal Prezes Zarządu TP sp. z o.o.; 

12.2010 – nadal Członek Zarządu Emitenta. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Adriana Agnieszka Bosiacka nie jest i w ciągu ostatnich pięciu lat nie była 
aktywnym inwestorem giełdowym. 
 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Adriana Agnieszka Bosiacka aktualnie nie prowadzi podstawowej 
działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby mieć znaczenie dla działalności Emitenta. 
 
Adriana Agnieszka Bosiacka była w ciągu ostatnich pięciu lat lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również 
jak akcjonariusz) w następujących spółkach kapitałowych i osobowych: 
 

04.2016 – nadal TPG TP sp. z o.o.; 

Adriana Agnieszka Bosiacka posiada 50 084 sztuk akcji Emitenta. 
 
Według złożonego oświadczenia Adriana Agnieszka Bosiacka: 
 nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego 

szczebla w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan 
upadłości likwidacyjnej, podmiotach, wobec których została otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie 
naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 

 nie otrzymała wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Między członami Zarządu nie występują powiązania rodzinne. 

Między Członkami Zarządu a członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne. 

Rada Nadzorcza 

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. 

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

1. Grzegorz Marcin Wanio – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 

2. Iwar Jan Przyklang – Członek Rady Nadzorczej; 
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3. Paweł Piotr Łakomy – Członek Rady Nadzorczej; 

4. Dominik Tomczyk – Członek Rady Nadzorczej; 

5. Krzysztof  Bartłomiej Płachta– Członek Rady Nadzorczej; 

6. Marcin Marczuk – Członek Rady Nadzorczej; 

7. Bartłomiej Stępień – Członek Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta. W dniu 23 lutego 2016 r. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej – 
Krzysztofa Płachtę – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pawła Czerniewskiego – Wiceprzewodniczącego Rady 
Nadzorczej, Iwara Przyklang – Członka Rady Nadzorczej, Marcina Balickiego – Członka Rady Nadzorczej, Macieja 
Dobrzynieckiego – Członka Rady Nadzorczej.  

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało pięcioosobową Radę Nadzorczą w składzie: Grzegorz 
Wanio – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marcin Balicki – Członek Rady Nadzorczej, Michał Iwanicki – Członek 
Rady Nadzorczej, Iwar Przyklang – Członek Rady Nadzorczej, Paweł Łakomy– Członek Rady Nadzorczej. Podjęte 
uchwały weszły w życie z dniem podjęcia. Z uwagi na rezygnację Michała Iwanickiego oraz Marcina Balickiego do 
składu Rady Nadzorczej powołani zostali Dominik Tomczyk oraz Krzysztof Płachta.  

W dniu 10 marca 2017 r. Spółka otrzymała oświadczenie złożone na podstawie § 16 ust. 3 i ust. 8 Statutu Spółki o 
powołaniu Pana Bartłomieja Stępnia i Pana Marcina Marczuka do składu Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat liczonych od dnia 
powołania kolejnego składu Rady Nadzorczej tj. od dnia 23 lutego 2016 r. Kadencja Rady Nadzorczej upływa z 
dniem 23 lutego 2021 r. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 
2021 r. 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi w dniu 16 marca 2017 r. przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej, 
kryterium niezależności w rozumieniu Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 
2016 spełniają następujący członkowie: Grzegorz Wanio, Dominik Tomczyk, Krzysztof Płachta, Marcin Marczuk, 
Bartłomiej Stępień.  

Grzegorz Marcin Wanio - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 27.07.1980 r. 
 
Grzegorz Marcin Wanio ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 
Poznaniu, a także uzyskał tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Bayreuth. Jest również absolwentem studiów 
podyplomowych z zakresu prawa podatkowego Wyższej Szkoły Bankowości we Wrocławiu. Odbył i ukończył 
aplikację radcowską. Negocjator i private advisor dla Zarządów i Rad Nadzorczych. 
 
Członek Rady Programowej Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w ramach Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. W 2013 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą „Profesjonaliści Forbesa – Zawody Zaufania 
Publicznego”. Pracę zawodową rozpoczął w 2005 r. jako konsultant w kancelarii Rödl&Partner. W latach 2011-
2015, jako Partner stał na czele warszawskiego oddziału kancelarii Olesiński & Wspólnicy, obejmując swoją 
praktyką obszar M&A. Od 2015 r. jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Radcy Prawnego Radca Prawny 
Grzegorz Wanio. Autor publikacji prasowych oraz książkowych o tematyce prawniczej. 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Grzegorz Marcin Wanio sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 

03.2016 – nadal  Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta; 

09.2016 – nadal Prezes Zarządu Agordo sp. z o.o.; 

07.2016 – nadal  Prezes Zarządu Estrito sp. z o.o.; 

06.2016 – nadal Prezes Zarządu Investment Trust sp. z o.o.; 

04.2016 – 10.2016 Prezes Zarządu Lake Project 2016 30 sp. z o.o.; 
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04.2016 – nadal  Prezes Zarządu Costline Project 2016 29 sp. z o.o.; 

04.2016 – nadal Prezes Zarządu Palace Project 2016 28 sp. z o.o.; 

04.2016 – nadal Prezes Zarządu Mazury Projekt 2016 27 sp. z o.o.; 

11.2015 – 02.2016 Prezes Zarządu Rectangle sp. z o.o.; 

11.2015 – 11.2015 Prezes Zarządu Viereck sp. z o.o. 

 
Grzegorz Marcin Wanio w ciągu ostatnich pięciu lat był lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako 
akcjonariusz) następujących spółek kapitałowych oraz osobowych: 

07.2016 – nadal Estrito sp. z o.o.; 

06.2016 – nadal Investment Trust sp. z o.o.; 

04.2016 – nadal Costline Project 2016 29 sp. z o.o.; 

04.2016 – nadal Palace Project 2016 28 sp. z o.o.; 

04.2016 – nadal Mazury Project 2016 27 sp. z o.o.; 

04.2016 – 10.2016 Lake Project 2016 30 sp. z o.o.; 

11.2015 – 02.2016 Rectangle sp. z o.o.; 

11.2015 – 12.2015 Viereck sp. z o.o.; 

01.2014 – nadal Mad9Mail sp. z o.o. 

 
Poza wskazanymi wyżej Grzegorz Marcin Wanio nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem innych spółek 
kapitałowych jak również nie jest wspólnikiem w innych spółkach osobowych. 
 
Grzegorz Marcin Wanio nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnym inwestorem giełdowym. 
 
Według oświadczenia Grzegorz Wanio: 
 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości 
likwidacyjnej, podmiotach, wobec których została otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub 
został ustanowiony zarząd komisaryczny, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 
nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Iwar Jan Przyklang – Członek Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 13.01.1965 r. 
 
Iwar Jan Przyklang posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (WSM) na 
Wydziale Mechanicznym i Wyższej Szkoły Paliw i Silników (ENSPM) we Francuskim Instytucie Paliw (IFP) w 
Paryżu. Po studiach pracował we Francji jako inżynier d/s rozruchu dużych instalacji przemysłowych w branży 
metalurgicznej i komunikacyjnej. Po powrocie do kraju tworzył, współtworzył lub kierował spółkami z branży 
telekomunikacyjnej, transportowej, budowlanej i lniarskiej. W 1995 r. założył spółkę telekomunikacyjną ATEM-
Polska, której nadal jest prezesem. W ramach światowego koncernu VINCI jest prezesem spółki VINCI – Energies 
Polska do której nalezą takie spółki jak Atem-Polska, Cegelec Poland czy TPI Ochrona Przeciwpożarowa.  
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Iwar Jan Przyklang sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 
 

06.2012 – nadal Członek Rady Nadzorczej Emitenta; 
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08.2011 – nadal Członek Zarządu CEGELEC sp. z o.o.; 

12.2009 – 11.2014 Prezes Zarządu CALANBAU TPI sp. z o.o. 

03.2007 – nadal Wiceprezes Zarządu (do 06.2011 Członek Zarządu) Vinci Energies Polska sp.  z z o.o.; 

08.2004 – 03.2012 Prokurent WP Investment sp. z o.o.; 

11.2001 – nadal Prezes Zarzadu Atem Engineering sp. z o.o. w likwidacji. Iwar Jan Przyklang jest 
likwidatorem spółki. Otwarcie likwidacji nastąpiło uchwałą Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 czerwca 2016 r. zaprotokołowanego przez 
notariusza Rafała Sokołowskiego, Kancelaria Notarialna w Gdyni, za repertorium A nr 
2509/2016. 

06.2001 – nadal Prezes Zarządu ATEM - Polska sp. z o.o. 

 
Iwar Jan Przyklang w ciągu ostatnich pięciu lat był lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako 
akcjonariusz) następujących spółek kapitałowych oraz osobowych: 
 

12.2014 – nadal WP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa; 

02.2014 – nadal Sancross sp. z o.o.; 

06.2011 – nadal WP Invest sp. z o.o.; 

07.2009 – nadal Kreator sp. z o.o.; 

 
Iwar Jan Przyklang posiada 9 45 256 akcji Emitenta.  
 
Poza wskazanymi wyżej Iwar Jan Przyklang nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem innych spółek kapitałowych 
jak również nie jest wspólnikiem w innych spółkach osobowych. 
 
Iwar Jan Przyklang nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnym inwestorem giełdowym. 
 
Według oświadczenia Iwar Przyklang: 
 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości 
likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została otwarta 
likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny, poza 
wskazanymi powyżej, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Paweł Łakomy - Członek Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 04.01.1981r. 
 

Paweł Łakomy ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomia. 
Obecnie jest Partnerem w biurze Syntaxis w Warszawie, gdzie pracuje od 2008 r. Wspiera wysiłki inwestycyjne 
firmy, w tym strukturyzowanie, due diligence, dokumentacje oraz monitorowanie po dokonaniu inwestycji, ze 
szczególnym uwzględnieniem transakcji w Polsce oraz prowadzonych z biura w Warszawie. 
 
W Syntaxis brał udział w inwestycjach w Etos, Home.pl, Info-TV Operator, BIK Brokers oraz prowadził inwestycje 
w eSKY, Polflam, Loconi Intermodal oraz Trans Polonia. Jest członkiem rady nadzorczej Polflam. Zanim dołączył 
do Syntaxis, pracował trzy lata w GE Capital. Jego ostatnim miejscem pracy w GE Capital był europejski zespół 
wykupów lewarowanych w Londynie, gdzie był zaangażowany w sponsorowane przez private equity transakcje 
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wykupów lewarowanych w Europie. Paweł Łakomy ukończył Financial Management Programe GE Capital, w 
którym wspierał kadrę menedżerską w projektach rozwoju biznesu w Londynie i w Polsce. 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Paweł Łakomy sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 
 

03.2016 – nadal Członek Rady Nadzorczej Emitenta; 

10.2014 – 05.2015 Członek Rady Nadzorczej GLASS-Team sp. z o.o.; 

07.2014 – nadal Członek Rady Nadzorczej Polflam sp. z o.o.; 

09.2013 – 12.2013 Członek Rady Nadzorczej BIK Serwis sp. z o.o.; 

08.2013 – 12.2013 Członek Rady Nadzorczej BIK Brokers sp. z o.o.; 

09.2010 – 04.2012 Wiceprezes Zarządu PMTS sp. z o.o. 

 
Paweł Łakomy w ciągu ostatnich pięciu lat był lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) 
następujących spółek kapitałowych oraz osobowych: 
 

09.2010-04.2012 PMTS sp. z o.o.; 

Poza wskazanymi wyżej Paweł Łakomy nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem innych spółek kapitałowych jak 
również nie jest wspólnikiem w innych spółkach osobowych. 
 
Paweł Łakomy nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego 
zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której posiadał akcje nie przekracza i nie przekraczało 5% 
głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Według oświadczenia Paweł Łakomy: 
 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości 
likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została otwarta 
likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Dominik Tomasz Tomczyk - Członek Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 14.07.1960 r. 
 
Dominik Tomasz Tomczyk posiada tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia 
podyplomowe w ramach Polsko-Austriackiego Studium Menedżerskiego na WIFI w Wiedniu. Jest również 
absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek 
„Organizacja i Logistyka Handlu”. 
 
Przebieg kariery zawodowej: 
 
2012 – nadal Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny POLWAX S.A.; 

2012 udział w transakcji management buy out w spółce  LOTOS Parafiny sp. z o. o. wraz 
funduszem Krokus PE oraz kilkoma menedżerami; 

2007 – 2012 Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny oraz Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny w 
spółce LOTOS Parafiny sp. z o.o. 

2004 – 2007 Dyrektor Logistyki, a następnie Dyrektor Operacyjny w spółce LOTOS Oil; 
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2003 praca przy projektach zarządczych (interim management) CONFEX AB sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie;  

2002 – 2003 praca przy projektach zarządczych (interim management) na rzecz funduszu INNOVA 
CAPITAL w CARMAN POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach; 

2001 – 2002 Kierownik logistyki w spółce WOSANA S.A. z siedzibą w Andrychowie; 

1998 – 2001 Kierownik logistyki w spółce BAHLSEN sp. z o.o. z siedzibą w Sadach koło Poznania; 

1997 – 1998 Kierownik logistyki w spółce TRANS sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie. 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Dominik Tomasz Tomczyk sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 
 

03.2016 – nadal Członek Rady Nadzorczej OTP S.A.; 

07.2015 – nadal Przewodniczący Rady Fundacji Fundacja Nowy Dom; 

06.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej Brave Brain S.A.; 

02.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej Indie Designers sp. z o.o.; 

01.2012 – nadal Prezes Zarządu POLWAX sp. z o.o. (obecnie POLWAX S.A.); 

07.2007 – 01.2012 Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu LOTOS Parafiny sp. z o.o. (obecnie 
POLWAX S.A.); 

10.2011 – 10.2012 Prezes Zarządu Krokus Chem sp. z o.o. 

 
Dominik Tomasz Tomczyk w ciągu ostatnich pięciu lat był lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako 
akcjonariusz) następujących spółek kapitałowych oraz osobowych: 
 

09.2016 – nadal Polfin STW sp. z o.o.; 

04.2016 – nadal EDUEM sp. z o.o.; 

12.2014 – nadal DESIGNERSKO sp. z o.o.; 

10.2014 – nadal  Emitent – Dominik Tomczyk posiada 76.500 akcji Emitenta. 

09.2012 – nadal POLWAX S.A. 

10.2011 – 09.2012 KROKUS CHEM sp. z o.o.  

Poza wskazanymi wyżej Dominik Tomasz Tomczyk nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem innych spółek 
kapitałowych jak również nie jest wspólnikiem w innych spółkach osobowych. 
 
Dominik Tomasz Tomczyk jest i był w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego 
zaangażowanie przekracza 5% głosów na walnym zgromadzeniu jedynie w spółce POLWAX S.A. 
 
Według oświadczenia Dominik Tomczyk: 
 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości 
likwidacyjnej, upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została otwarta 
likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 
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Krzysztof Bartłomiej Płachta – Członek Rady Nadzorczej 

Data urodzenia: 24.08.1959 r.  
 
Krzysztof Bartłomiej Płachta jest absolwentem Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, który 
ukończył w 1984 r. Uzyskał także tytuł Master of Business Administration (MBA) na Uniwersytecie Gdańskim oraz 
odbył studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości. 
 
Dodatkowo odbył następujące kursy i szkolenia: 
 

2009 – 2010 studia podyplomowe w zakresie Charakterystyka Energetyczna i Auditing Energetyczny 
Budynków na prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu; 

2007 – 2008 studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole 
Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie; 

2000 – 2003 studium szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, dla potrzeb 
skarbowo-podatkowych oraz studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców 
majątkowych; 

1999 – 2000 studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; 

1997 – 1999 Master of Business Administration (MBA) – Uniwersytet Gdański; 

1997 cykl szkoleń obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, bankowości, 
prawa gospodarczego, podejmowania decyzji i negocjacji; 

1997 szkolenie „Kontrakty terminowe” – Top Consulting Ltd. oraz Gazeta Giełdy Parkiet; 

1995 –1998 szkolenia z zakresu wyceny i analizy ekonomiczno-finansowej, czytania sprawozdań 
finansowych oraz aktywnej sprzedaży usług finansowych; 

1994 kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych z Udziałem Skarbu Państwa – 
Centrum Prywatyzacji; 

1994 Kurs Maklera Papierów Wartościowych - ROTEX z siedzibą w Gdańsku. 

 
Przebieg kariery zawodowej: 
 

25.09.2012 – nadal 

01.10.2009 – nadal 

Voicetel Communications SA, Wiceprezes Zarządu; 

CORENT Sp. z o.o., Prezes Zarządu; 

04. 2007 – nadal Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych Format Investment S.A. z siedzibą w 
Gdańsku, a obecnie ACP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.; 

10.2007 – 09.2012 Prezes Zarządu TRADO TFI S.A. (obecnie TRADO S.A.); 

06.2006 – 06.2007 Prezes Zarządu EUROTEL S.A. z siedzibą w Gdańsku; 

04.2006 – 08.2008 Członek Zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 
Gdańsku; 

01.2004 – 05.2004 Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. w Krakowie; 
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05.2004 – 09.2006 Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. z siedzibą w 
Krakowie; 

10.1995 – 01.2004 Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR S.A. z siedzibą w 
Krakowie; 

07.1994 – 09.1995 starszy makler w Domu Maklerskim PENETRATOR S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział 
w Gdańsku; 

07.1992 – 12.1993 oficer na statkach handlowych obcych bander; 

06.1989 – 06.1992 oficer na statkach handlowych PLO, Gdynia. 

Krzysztof Bartłomiej Płachta prowadzi także własną działalność gospodarczą w zakresie wyceny nieruchomości 
oraz doradztwa biznesowego. Działalność ta nie ma znaczenia dla Emitenta. 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Krzysztof Bartłomiej Płachta sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w 
organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 
 

05.2016 – nadal Komplementariusz Live Wójcicki Płachta spółka komandytowa; 

05.2012 – 12.2015 Członek Komisji Rewizyjnej w Pomorskim Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych; 

12.2012 – 12.2016 Członek Rady Nadzorczej GC Investment S.A. w Upadłości Układowej; 

09.2012 – nadal Wiceprezes Zarządu Voicetel Communications S.A.; 

01.2012 – 05.2016 Członek Rady Nadzorczej SIM Ventures S.A. w likwidacji; 

06.2008 – 03.2016 oraz 
ponownie od 08.2016 – 
nadal 

Członek Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.; 

10.2009 – nadal Prezes Zarządu Corent Sp. z o.o.; 

03.2008 – nadal Członek Rady Nadzorczej Pekabex Wykup Managerski S.A.; 

10.2007 – 09.2012 Prezes Zarządu TRADO S.A. (dawniej: TRADO TFI S.A.); 

06.2007 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej Eurotel S.A.; 

01.2007 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej Business Angel Seedfund Sp. z o.o. spółka 
komandytowo–akcyjna; 

04.2007 – nadal Członek Rady Nadzorczej WMP Sp. z o.o. spółka komandytowo–akcyjna; 

12.2006 – nadal Przewodniczący Rady Nadzorczej Polmed S.A.; 

Krzysztof Bartłomiej Płachta w ciągu ostatnich pięciu lat był lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako 
akcjonariusz) następujących spółek kapitałowych oraz osobowych: 
 

05.2016 – nadal 

09.2012 – nadal 

Live Wójcicki Płachta spółka komandytowa; 

Voicetel Communications SA 

06.2008 – 06.2016 Emitent; 
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02.2009 – 07.2014 Euro Inwestor sp. z o.o.; 

10.2009 – nadal Corent Sp. z o.o.; 

Poza wskazanymi wyżej Krzysztof Bartłomiej Płachta nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem innych spółek 
kapitałowych, jak również nie jest wspólnikiem w innych spółkach osobowych. 
 
Krzysztof Bartłomiej Płachta jest i był w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnym inwestorem giełdowym, przy czym jego 
zaangażowanie w każdej ze spółek publicznych, w której posiada/posiadał akcje poza Voicetel Communications 
SA nie przekraczało 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
Według oświadczenia Krzysztof Bartłomiej Płachta: 
 poza obowiązkami Członka Rady Nadzorczej GC Investment S.A. w Upadłości Układowej, nie pełnił funkcji 

członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego szczebla w podmiotach, 
które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości likwidacyjnej, 
upadłości z możliwością zawarcia układu, podmiotach, wobec których została otwarta likwidacja, wszczęte 
postępowanie naprawcze lub został ustanowiony zarząd komisaryczny, poza wskazanymi powyżej, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 

 nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Marcin Paweł Marczuk – Członek Rady Nadzorczej  

Data urodzenia: 08.07.1972 r. 

Marcin Paweł Marczuk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie. W 2005 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego, jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w 
Warszawie. 

Przebieg kariery zawodowej: 

2007 – nadal Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni (poprzednio - Prof. 
Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spółka partnerska), partner zarządzający; 

2004 – 2007 Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni, radca prawny; 

2003 – 2006 Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dyrektor biura prezydialnego, prokurent, rzecznik 
prasowy, 

1999 – 2003 Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A., główny specjalista ds. prawnych, 
pełnomocnik zarządu ds. szczególnych; 

1996 – 1999 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), 
referendarz. 

W okresie ostatnich pięciu lat, Marcin Marczuk pełnił następujące funkcje: 

2013 – nadal  członek Rady Nadzorczej Mebelplast S.A.; 

2012 – nadal  przewodniczący Rady Nadzorczej Totmes S.A.; 

2011 – nadal  członek Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów S.A.; 
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do 2015 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej HubStyle S.A. (dawniej: Grupa Nokaut S.A.); 

do 2015 członek Rady Nadzorczej Premium Food Restaurants S.A. 

do 2016 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Berling S.A.; 

do 2015 członek Rady Nadzorczej Zortrax S.A.; 

do 2016 członek Rady Nadzorczej Polski Holding Nieruchomości S.A. 

do 2016 przewodniczący Rady Nadzorczej BetaCom S.A.; 

2008 -  nadal przewodniczący Rady Nadzorczej Koncept-L S.A.; 

2010 – nadal członek Rady Nadzorczej Benefit Systems S.A.; 

2007 – nadal wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej DM DDPP Securities S.A.; 

2016 - nadal członek Rady Nadzorczej Wikana S.A.; 

2017 – nadal  członek Rady Nadzorczej Emitenta. 

Oprócz wyżej wymienionych Marcin Paweł Marczuk nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego. 

Marcin Paweł Marczuk jest wspólnikiem w spółce I-music.pl sp. z o.o. oraz akcjonariuszem mniejszościowym  w 
spółce Instalexport S.A. W latach 2012-2013  Marcin Marczuk był akcjonariuszem mniejszościowym w spółce 
Plantator S.A. Marcin Paweł Marczuk nie posiada akcji Emitenta. 

Marcin Paweł Marczuk jest i był w ciągu ostatnich pięciu lat inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie 
w którąkolwiek ze spółek publicznych, w której posiada/posiadał akcje nie przekracza i przekraczało 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu. 

Oprócz wyżej wymienionych, Marcin Marczuk nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat wspólnikiem, rozumianym 
również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego. 

Według złożonego oświadczenia, Marcin Marczuk: 

 nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla 
Emitenta, 

 nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat, 
 nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat, 
 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 
jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat, 

 w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiekolwiek oficjalne oskarżenia 
ze strony organów władzy publicznej. samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych, 

 nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 
20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym, 

 nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub 
zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 
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809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub 
były kierowane przez zarząd komisaryczny.  

Bartłomiej Stępień  

Data urodzenia: 05.02.1982 r. 

Bartłomiej Stępień jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Freie Universität Berlin gdzie uzyskał tytuł magistra prawa niemieckiego (LL.M.). Ukończył także Szkołę Prawa 
Niemieckiego przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Odbył i ukończył 
aplikację adwokacką. Jako adwokat specjalizuje się w prawie spółek, prawie rynków kapitałowych oraz prawie 
handlowym. 

Przebieg kariery zawodowej: 

2015 – nadal Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio (EVERBERG) / Partner 

2008 – 2015 kancelaria Olesiński & Wspólnicy / Menadżer 

 
Bartłomiej Stępień prowadzi także własną działalność gospodarczą - Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej 
Stępień. Działalność ta nie ma znaczenia dla Emitenta. 

W ciągu ostatnich pięciu lat Bartłomiej Stępień nie sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w organach 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych: 

03.2017 – nadal członek Rady Nadzorczej Emitenta. 

Bartłomiej Stępień w ciągu ostatnich pięciu lat był lub jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również jako 
akcjonariusz) następujących spółek kapitałowych oraz osobowych: 

07.2016 – nadal  Estrito sp. z o.o. 

 
Poza wskazaną wyżej spółką Bartłomiej Stępień nie jest udziałowcem ani akcjonariuszem innych spółek 
kapitałowych jak również nie jest wspólnikiem w innych spółkach osobowych. 

Bartłomiej Stępień jest i był w ciągu ostatnich pięciu lat inwestorem giełdowym, przy czym jego zaangażowanie w 
którąkolwiek ze spółek publicznych, w której posiada/posiadał akcje nie przekracza i przekraczało 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu. 

 
Według oświadczenia Bartłomiej Stępień: 
 nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego, nadzorczego lub osoby zarządzającej wyższego szczebla 

w podmiotach, które w okresie pięciu pełnych lat kalendarzowych zostały postawione w stan upadłości 
likwidacyjnej, podmiotach, wobec których została otwarta likwidacja, wszczęte postępowanie naprawcze lub 
został ustanowiony zarząd komisaryczny, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu prowadzenia działalności jako członek organów 
zarządzających, administracyjnych ani nadzorczych żadnego podmiotu ani zakazu w uczestniczeniu w 
zarządzaniu lub prowadzeniu spraw żadnego innego podmiotu, 

 w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony 
organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym organizacji związkowych), 
nie otrzymał wyroku związanego z przestępstwami oszustwa w ciągu ostatnich pięciu lat. 

Między członkami Rady Nadzorczej nie występują żadne powiązania rodzinne. 
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4. Informacje dotyczące konfliktu interesów w organach administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

Według wiedzy Emitenta oraz zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Członków Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej, nie występują potencjalne konflikty interesów członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej 
pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Członkowie organów Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani kolidującej z jego 
działalnością. 

 

5. Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady 
Nadzorczej  

Zarząd 

Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu Emitenta ustala Rada Nadzorcza.  

Poniższa tabela przedstawia wysokość wypłacanego poszczególnym Członkom Zarządu wynagrodzeń oraz  
przyznanych im przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń za ostatni pełny rok obrotowy. Kwoty podane 
zostały w tabeli w polskich złotych w tysiącach.  

 Wynagrodzenie otrzymane za 2016 r. 
od 

Świadczenia dodatkowe otrzymane za 
2016 r. od 

Emitenta Spółek Zależnych Emitenta Spółek Zależnych 

Dariusz Cegielski 204 22 5 0 

Krzysztof Luks 139 36 5 0 

Adriana Bosiacka 140 4 3 0 

źródło: Emitent 

W 2016 r. Członkom Zarządu nie były wypłacane świadczenia warunkowe lub odroczone. Z Członkami Zarządu 
zawierane są umowy o pracę na czas nieokreślony.  

W 2016 r. Emitent utworzył rezerwy tyt. odpraw emerytalnych i rentowych. W pozostałym zakresie Emitent nie 
gromadzi środków na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia, w szczególności nie został 
stworzony pracowniczy program emerytalny. Członkom Zarządu za 2016 r. nie zostało wypłacone inne 
wynagrodzenie na podstawie podziału zysków lub wynagrodzenie w formie opcji na akcje. 

Członkom Zarządu za 2016 r. nie zostały przyznane świadczenia w naturze. 

Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym punkcie na Datę Prospektu nie istnieją inne umowy zawarte pomiędzy 
Członkami Zarządu i Spółką lub Spółkami Zależnymi określające świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania 
umowy. 

Rada Nadzorcza 

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na 
zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia 
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Poniższa tabela przedstawia wysokość wypłacanego poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzeń 
oraz  przyznanych im przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń za ostatni pełny rok obrotowy. Kwoty 
podane zostały w tabeli w polskich złotych w tysiącach.  

 Wynagrodzenie otrzymane za 2016 r. od Świadczenia dodatkowe otrzymane za 
2016 r. od 

Emitenta Spółek Zależnych Emitenta Spółek Zależnych 

Grzegorz Wanio 0 0 0 0 

Iwar Przyklang 0 0 0 0 

Paweł Łakomy 0 0 0 0 

Dominik Tomczyk 2 0 0 0 

Krzysztof  Płachta 0 0 0 0 

źródło: Emitent 

W 2016 r. Członkom Rady Nadzorczej nie były wypłacane, świadczenia warunkowe lub odroczone.  

Członkom Rady Nadzorczej za 2016 r. nie zostało wypłacone inne wynagrodzenie na podstawie podziału zysków 
lub wynagrodzenie w formie opcji na akcje. 

Członkom Rady Nadzorczej za 2016 r. nie zostały przyznane świadczenia w naturze. 

Zasady otrzymywania wynagrodzenia przez członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji zostały ustalone 
w uchwale NWZ Emitenta z dnia 18 kwietnia 2017 r.  
 
Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki, z tytułu pełnionej funkcji, począwszy od dnia 1 marca 2017 r. otrzymuje: 

1) wynagrodzenie w kwocie 2.762,73 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 73/100) 
brutto za każde posiedzenie, w którym dany członek Rady Nadzorczej uczestniczył; 

2) zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania związanych z uczestnictwem w posiedzeniu Rady Nadzorczej. 
Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wypłacane są w terminie 14 dni od daty odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej. 

6. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów 
zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku 
pracy 

Na Datę Prospektu nie obowiązują żadne umowy o świadczenie usług przez osoby będące członkami organów 
administracyjnych, zarządzających oraz nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotami zależnymi, określające 
świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy. 

7. Dobre Praktyki  
 

Zgodnie z oświadczeniem o stanie stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, na Datę Prospektu Emitent nie stosuje 7 zasad szczegółowych: 
I.Z.1.18., I.Z.1.20., II.Z.10.2., II.Z.10.3., II.Z.10.4., IV.Z.7., VI.Z.4. 

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami  
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I.Z.1.18. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a 
także informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada jest naruszana przez Emitenta w zakresie dotyczącym podawania powodów 

zarządzenia przerwy w obradach. Wynika to z okoliczności, że decyzję o przerwie w obradach walnego 
zgromadzenia podejmują akcjonariusze. Zarząd zamierza jednak w przyszłości zwracać się do akcjonariuszy o 
udzielanie informacji w przedmiocie uzasadnienia zarządzania przerwy w obradach.  

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada jest naruszana przez Emitenta. Emitent nie dokonuje rejestracji obrad walnego 

zgromadzenia w formie audio lub wideo oraz zamieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. 

Stosowana do tej pory przez Emitenta forma dokumentowanie przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia, zdaniem 
Emitenta, transparentność działalności walnego zgromadzenia. Emitent udostępnia treść podejmowanych uchwał 
w formie raportów bieżących oraz publikuje na stronie treść podjętych uchwał. W przypadku zainteresowania 
inwestorów Emitent będzie rejestrował obrady Walnego Zgromadzenia, a zapis w formie audio lub video będzie 
publikowany na stronie internetowej Emitenta. 

II.Z.10.2. sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:  

- składu rady i jej komitetów, 

- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, 

- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, 

- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej; 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada jest naruszana przez Emitenta w zakresie dotyczącym zamieszczenia w sprawozdaniu 

informacji dotyczącej spełnienia przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Emitent przeprowadził 
procedurę weryfikacji oświadczeń członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.3. Kolejne 
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, będzie zawierało wszystkie wymagane elementy. 

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad 
ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada została naruszona przez Emitenta w zakresie dotyczącym oceny za 2015 r. Emitent 

podejmie starania, aby sposób wypełniania przez Emitenta obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania 
zasad ładu korporacyjnego w 2016 r. stanowił przedmiot oceny Rady Nadzorczej.  

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo 
informację o braku takiej polityki. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada została naruszona przez Emitenta w zakresie dotyczącym informacji na temat polityki 

prowadzonej przez Emitenta w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym 
charakterze w 2015 r. Emitent podejmie starania, aby stosowna informacja znalazła się w sprawozdaniu Rady 
Nadzorczej za 2016 r. 

IV.Z.7. Przerwa w obradach walnego zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, 
każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o 
powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. 

Zasada nie jest stosowana. 
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Komentarz Spółki: Zasada jest naruszana przez Emitenta w zakresie dotyczącym podawania powodów 

zarządzenia przerwy w obradach. Wynika to z okoliczności, że decyzję o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia podejmują akcjonariusze. Zarząd zamierza jednak w przyszłości zwracać się do akcjonariuszy o 
udzielanie informacji w przedmiocie uzasadnienia zarządzania przerwy w obradach. 

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki 
wynagrodzeń. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Rekomendacja jest naruszana przez Emitenta. Emitent nie posiada polityki wynagrodzeń. 

Zarząd Spółki w drugiej połowie bieżącego roku podejmie działania w celu wdrożenia zasady skutkujące 
uchwaleniem polityki zgodnie z zalecanymi procedurami do końca 2017 r. 

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- 
i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące 
unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Rekomendacja jest naruszana przez Emitenta. Emitent nie posiada polityki wynagrodzeń. 

Zarząd Spółki w drugiej połowie bieżącego roku podejmie działania w celu wdrożenia zasady skutkujące 
uchwaleniem polityki zgodnie z zalecanymi procedurami do końca 2017 r. 

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co 
najmniej: 

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i 
zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników 
wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub 
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład 
grupy kapitałowej, 

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom 
pozafinansowych składników wynagrodzenia, 

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub 
informację o ich braku, 

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności 
długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

Zasada nie jest stosowana. 

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana przez Emitenta, z uwagi na brak posiadania polityki wynagrodzeń. 

Emitent nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości. 
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ROZDZIAŁ XII – AKCJONARIUSZE SPÓŁKI 

1. Znaczni Akcjonariusze  

Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych, które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu 
podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta 

Na dzień zatwierdzenia prospektu, z wyjątkiem informacji wskazanych w poniższym zestawieniu,  Emitent nie 
posiada wiedzy na temat osób (innych niż członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające 
wyższego szczebla), które w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu 
podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta: 

Znaczni akcjonariusze 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Euro Investor sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  

Ze spółką Euro Investor sp. z o.o. 
powiązany jest Dariusz Stanisław 
Cegielski (Prezes Zarządu Emitenta), 
który posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym spółki Euro 
Investor sp. z o.o. oraz pełni w niej 
funkcję Prezesa Zarządu. 

8 083 114 56,34% 10 583 114 62,82% 

Syntaxis Luxemburg II Capital 
S.À.R.L., spółka prawa 
luksemburskiego z siedzibą w 
Luksemburgu 

2 281 378 15,90% 2 281 378 13,54% 

Iwar Przyklang 945 256 6,59% 945 256 5,61% 

Pozostali akcjonariusze 3 037 963 21,17% 3 037 963 18,03% 

OGÓŁEM 14 347 711 100% 16 847 711 100% 

 

Akcjonariusze Emitenta nie posiadają żadnych innych praw głosu niż prawa związane z posiadanymi akcjami 
Emitenta. 

Akcje imienne serii A Emitenta są akcjami uprzywilejowanymi w taki sposób, że każdej akcji imiennej serii A 
przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

W dniu 22 lutego 2016 r. Syntaxis Luxembourg II Capital S.À.R.L. zawarł z Euro Investor sp. z o.o. umowę 
przeniesienia praw głosu z akcji („Umowa dot. Prawa Głosu”). Na podstawie umowy Syntaxis uprawniony jest do 
wykonywania prawa głosu z nie więcej niż 317 779 akcji Trans Polonia należących do Euro Investor sp. z o.o., co 
obecnie stanowi łącznie 1,89% kapitału zakładowego oraz 2,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 

Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest spółka Euro Investor sp. z o.o., która posiada łącznie  
8 083 114 akcji, które stanowią łącznie 56,34% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 10 583 114 
głosów, co stanowi 62,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Podmiotem sprawującym kontrolę nad Emitentem jest ww. spółka Euro Investor sp. z o.o. Charakter kontroli 
sprawowanej nad Emitentem przez Euro Investor sp. z o.o.  jest długoterminowy – przejawia się pod względem 
kapitałowym.  

100% udziałów w spółce Euro Investor sp. z o.o. posiada Dariusz Stanisław Cegielski – Prezes Zarządu Emitenta, 
w związku z czym posiada on pośrednio 8 083 114  akcji Emitenta, które stanowią łącznie 56,34% w kapitale 
zakładowym Emitenta oraz uprawniają do 10 583 114 głosów, co stanowi 62,82% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. Ponadto Pan Dariusz Cegielski posiada bezpośrednio 5 akcji Emitenta uprawniających 
do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Oprócz praw wynikających z liczby posiadanych akcji Emitenta i głosów przez nie reprezentowanych, zgodnie z 
§13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania:  

a. jednego członka zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego;  

b. dwóch członków zarządu w przypadku zarządu trzyosobowego lub czteroosobowego,  

c. trzech członków zarządu w przypadku zarządu pięcioosobowego.  

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Prezesa Zarządu jednemu z 
członków zarządu.  

Zgodnie z § 16 ust. 3 i 6 Statutu Spółki, akcjonariuszowi Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo 
powołania: 

a. czterech członków Rady Nadzorczej. 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
jednemu z jej członków.  

Przywołane uprawnienia przysługują Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu tak długo, jak Dariusz Stanisław 
Cegielski pozostaje akcjonariuszem Emitenta oraz posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 30% głosów 
na Walnym Zgromadzeniu.  

Oprócz praw wynikających z liczby posiadanych akcji Emitenta i głosów przez nie reprezentowanych, Zgodnie z § 
16 ust. 4 Statutu Spółki, akcjonariuszowi Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r. l. spółce utworzonej zgodnie z 
prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek 
(Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629 przysługuje prawo powołania jednego członka 
Rady Nadzorczej, niezależnie od ustalonej liczby członków tego organu. 

Poza mechanizmami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach KSH, w 
Spółce występują dodatkowe mechanizmy, uregulowane w Statucie, mające na celu zapobieganie nadużywania 
przez podmiot dominujący kontroli nad Spółką: 

1. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania członków zarządu wygasają  
z chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego (pośrednio lub bezpośrednio) na Walnym 
Zgromadzeniu poniżej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

2. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania członków rady nadzorczej wygasają z 
chwilą zmniejszenia liczby głosów posiadanych przez niego (pośrednio lub bezpośrednio) na Walnym 
Zgromadzeniu poniżej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

3. Uprawnienia Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r. l. wygasają z chwilą zmniejszenia liczby głosów 
posiadanych przez niego (pośrednio lub bezpośrednio) na Walnym Zgromadzeniu poniżej 10% ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie 
kontroli Emitenta. Jedynymi umowami zawartymi przed Data Prospektu, które w przyszłości mogłyby mieć wpływ 
na zmiany w sposobie kontroli Emitenta, są umowy zastawu na udziałach spółki Euro Investor sp. z o. o. oraz 
umowy zastawu na akcjach Emitenta wskazana w tabeli w Rozdziale IX „Otoczenie rynkowe”. Umowy te przewidują 
możliwość m.in. zaspokojenia zastawnika przez przejęcie przez niego na własność przedmiotu zastawu 
rejestrowego. 

2. Kontrola nad Spółką  

Na Datę Prospektu pośrednią kontrolę nad Emitentem sprawuje Dariusz Stanisław Cegielski, który za 
pośrednictwem spółki Euro Investor sp. z o.o. (spółki w 100% zależnej od Dariusza Cegielskiego) wykonuje prawa 
akcjonariusza Spółki określone w KSH. Dariusz Cegielski bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Euro Investor 
posiada 56,34% akcji, które dają mu prawo do 62,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta Dariusz Cegielski ma bezpośredni wpływ na skład Zarządu 
i Rady Nadzorczej Spółki. Statut Spółki przyznaje Dariuszowi Cegielskiemu uprawnienie osobiste do powoływania 
czterech członków Rady Nadzorczej. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej jednemu z jej członków. 

Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania członków Rady Nadzorczej oraz powierzenia 
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługują dopóki jest on akcjonariuszem Spółki i dysponuje 
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.  
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Zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania 
jednego członka zarządu w przypadku zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego; dwóch członków zarządu w 
przypadku zarządu trzyosobowego lub czteroosobowego, trzech członków zarządu w przypadku zarządu 
pięcioosobowego. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Dariuszowi Stanisławowi 
Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Prezesa Zarządu jednemu z członków zarządu. Pozostałym 
członkom zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka zarządu. 

Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania określonej liczby członków Zarządu oraz 
powierzania funkcji Prezesa Zarządu, przysługują dopóki jest on akcjonariuszem Spółki i dysponuje bezpośrednio 
lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Obecnie Dariusz Stanisław Cegielski sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Spółki. 

Statut nie zawiera postanowień, które zapobiegałyby, ewentualnemu nadużywaniu kontroli przez akcjonariusza 
większościowego Spółki.  

3. Umowy z udziałem Znacznych Akcjonariuszy 

Poniżej przedstawiono opis umów zawartych ze spółką Euro Investor sp. z o.o. oraz z Syntaxis II Luxemburg Capital 
S.À.R.L. jako Znacznymi Akcjonariuszami Emitenta.   

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi oraz do Daty Prospektu Emitent zawarł następujące umowy 
ze Znacznymi Akcjonariuszami: 

1) Umowę pożyczek Mezzanine zawartą w dniu 15 lutego 2016 r. pomiędzy Emitentem, jego podmiotami 
powiązanymi tj. spółką TP sp. z o.o., Quick TP sp. z o.o. S.K.A, Inter TP sp. z o.o. S.K.A, Tempo TP sp. z 
o.o. S.K.A. oraz TRN Estate S.A z Syntaxis Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz z funduszem 
Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. W dniu 10 marca 2016 r. do umowy 
przystąpił podmiot powiązany Emitenta – spółka OTP S.A. Umowa ta została szerzej opisana w Rozdziale 
VIII – Opis działalności grupy w punkcie dotyczącym Istotnych umów. 

 
2) Umowę inwestycyjną zawartą w dniu 14 stycznia 2016 r. pomiędzy Emitentem oraz podmiotem powiązanym 

z Emitentem tj. spółką Euro Investor sp. z o.o. a Syntaxis II Luxembourg Capital  
S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Celem zawarcia Umowy było pozyskanie częściowego finansowania 
ceny nabycia 100% akcji spółki ORLEN Transport S.A. oraz 100% udziałów spółki prawa czeskiego 
Petrotrans s.r.o. Umowa ta została szerzej opisana w Rozdziale VIII – Opis działalności grupy w punkcie 
dotyczącym Istotnych umów.  

 
3) Umowę międzywierzycielską z dnia 16 lutego 2016 r. zawartą pomiędzy ING Bankiem Śląskim S.A, Syntaxis 

Capital Limited, Syntaxis II Luxemburg Capital S.À.R.L., Emitentem, TP sp. z o.o., podmiotami powiązanymi 
Emitenta Tempo TP sp. z o.o. S.K.A., Quick TP sp. z o.o. S.K.A., Inter TP sp. z o.o. S.K.A., TRN Estate S.A. 
oraz spółką Euro Investor sp. z o.o., której przedmiot stanowiły wzajemne prawa i obowiązki wierzycieli 
spółki Euro Investor sp. z o.o.  oraz spółek z Grupy Kapitałowej,  tj. prawa i obowiązki ING Banku Śląskiego 
S.A, Syntaxis Capital Limited i Syntaxis II Luxemburg Capital S.À.R.L., w związku z zawartymi: Umową 
Kredytów z dnia 12 lutego 2016 r., Umową inwestycyjną z dnia 14 stycznia 2016 r. oraz Umową pożyczek 
Mezzanine z dnia 15 lutego 2016 r. (szerzej opisanych w Rozdziale VIII– Opis działalności grupy w punkcie 
dotyczącym Istotnych umów).  

 
4) Umowy zabezpieczeń zawarte pomiędzy Emitentem a Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r.l. z siedzibą w 

Luksemburgu, które to zabezpieczenia zostały ustanowione w związku z zawarciem Umowy pożyczek 
Mezzanine z dnia 15 lutego 2016 r. pomiędzy Emitentem, jego podmiotami powiązanymi tj. spółką TP sp. z 
o.o., Quick TP sp. z o.o. S.K.A, Inter TP sp. z o.o. S.K.A, Tempo TP sp. z o.o. S.K.A. oraz TRN Estate S.A 
z Syntaxis Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz z funduszem Syntaxis II Luxembourg Capital 
s.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, tj.: 
- umowa zastawu rejestrowego na udziałach w spółce TP sp. z o.o. z dnia 16 lutego  

2016 r., 
- umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw (przedsiębiorstwie) Emitenta z dnia 26 lutego 

2016 r., 
- umowy zastawu rejestrowego na rachunkach bankowych Emitenta z dnia 16 lutego  

2016 r., 
- umowa zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w spółce TRN Estate S.A. z dnia 16 lutego 2016 

r., 
- umowa zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w spółce Inter TP sp. z o.o. S.K.A.  

z dnia 16 lutego 2016 r., 
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- umowa zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w spółce Quick TP sp. z o.o. S.K.A.  
z dnia 16 lutego 2016 r., 

- umowa zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta w spółce Tempo TP sp. z o.o. S.K.A.  
z dnia 16 lutego 2016 r., 

- umowa zastawu rejestrowego na udziałach w spółce TP sp. z o.o. z dnia 13 września  
2016 r., 

- umowa zastawu finansowego na udziałach w spółce TP sp. z o.o. z dnia 16 lutego  
2016 r., 

- umowy zastawu finansowego na rachunkach bankowych Emitenta z dnia 16 lutego  
2016 r., 

- umowa zastawu finansowego na akcjach Emitenta w spółce TRN Estate S.A. z dnia 16 lutego 2016 
r., 

- umowa zastawu finansowego na akcjach Emitenta w spółce Inter TP sp. z o.o. S.K.A.  
z dnia 16 lutego 2016 r., 

- umowa zastawu finansowego na akcjach Emitenta w spółce Quick TP sp. z o.o. S.K.A.  
z dnia 16 lutego 2016 r., 

- umowa zastawu finansowego na akcjach Emitenta w spółce Tempo TP sp. z o.o. S.K.A.  
z dnia 16 lutego 2016 r., 

- umowa zastawu finansowego na udziałach w spółce TP sp. z o.o. z dnia 13 września  
2016 r. 

Wskazanej powyżej umowy zabezpieczeń zostały opisane szerzej w Rozdziale VIII – Opis działalności grupy 
w punkcie dotyczącym znaczących aktywów trwałych grupy i wartości niematerialnych. 
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ROZDZIAŁ XIII – TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI 
Transakcje przedstawione poniżej obrazują transakcje z podmiotami powiązanymi zdefiniowanymi zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 24 („MSR 24”) dokonane przez Emitenta w okresie od 

zakończenia ostatniego okresu obrotowego dla którego opublikowano informacje finansowe zbadane przez 
biegłego rewidenta. Transakcje zostały podzielone na następujące grupy: 

 transakcje pomiędzy Emitentem a Spółkami Zależnymi, 

 transakcje z członkami organów Emitenta, 

 transakcje z osobami bliskimi członków organów Emitenta oraz jednostek zależnych od członka organów 
Emitenta. 

We wskazanym okresie Emitent zawarł szereg transakcji, w tym w szczególności o charakterze handlowym i 

finansowym (m.in. udzielanie pożyczek, wypłata wynagrodzeń, świadczenie usług). Transakcje związane były 

bezpośrednio z bieżącą, statutową działalnością Grupy.  

W ocenie Emitenta wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte zostały na warunkach rynkowych oraz 
zawierane są na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach zawieranych z podmiotami 
trzecimi. Transakcje z podmiotami powiązanymi były dokonywane na podstawie umów, bez pisemnych umów na 
bazie zamówień i towarzyszących im faktur lub na bazie przepisów prawa, nakazujących wypłacanie określonych 
świadczeń. 
 
Ze względu na systemy sprawozdawczości, w Prospekcje przedstawiono dane możliwe do uzyskania i jak 

najbliższe danym na Datę Prospektu. W ocenie Emitenta dane te nie różnią się istotnie od danych na Datę 

Prospektu. 

1. Transakcje pomiędzy Emitentem a Spółkami Zależnymi 

Poniżej przedstawione zostały transakcje Emitenta ze Spółkami Zależnymi w okresie od zakończenia ostatniego 
okresu obrotowego dla którego opublikowano informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. Opis Grupy 
Emitenta i znajduje się w Rozdziale XI – Ogólne informacje o Spółce.  

W prezentowanym okresie Emitent zawierał ze Spółkami Zależnymi min: umowy pożyczek, umowy najmu 
pomieszczeń biurowych, umowy dzierżawy taboru transportowego, obsługi finansowo-administracyjnej, 
refakturowania kosztów faktycznie przez poszczególne spółki. 

Zyski na transakcjach pomiędzy Spółką i jej Spółkami Zależnymi oraz transakcje pomiędzy Spółkami Zależnymi 
podlegają eliminacji w procesie konsolidacji na potrzeby sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 
Grupy. Straty wynikające z takich transakcji są również eliminowane na etapie konsolidacji, chyba że transakcja 
dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów. 

Transakcje pomiędzy Emitentem a jednostkami zależnymi dotyczyły świadczenia przez Emitenta na rzecz spółek 
z Grupy usług rachunkowych, biurowo-kancelaryjnych, wynajmu taboru transportowego, refakturowanie 
poniesionych kosztów, przychodów z tytułu usługi wsparcia w procesie nabycia jednostki zależnej OTP S.A. Z tego 
tytuły występują nierozliczone należności i zobowiązania. Ponad występuje należność z tytułu udzielonej pożyczki 
do TP SP. z o.o. 6 141 tys. zł oraz TRN Estate S.A. 315 tys. zł oraz zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji 
objętych przez OTP S.A. – kwota 15 338 tys. zł 

Poniżej przedstawiono informacje na temat transakcji dokonanych pomiędzy Spółką a Spółkami Zależnymi w 
okresie od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu 

 

okres 

od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu 

  (w tysiącach złotych) 

Spółka zależna od Emitenta:   

TP sp. z o.o.   
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sprzedaż 25 
zakupy 0 
należności 10 907* 

zobowiązania 0 
przychody z tyt. Udzielonych gwarancji 0 
koszty z tyt. Otrzymanych gwarancji 0 
pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 
odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 71 
pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 
odsetki od otrzymanych pożyczek i emisji obligacji 0 
podwyższenia kapitału 0 

* W powyższym zestawieniu transakcji z podmiotem zależnym wskazano łącznie należności handlowe w wysokości 4.712 tys. 
zł głownie z tytułu przychodów z tytułu usługi wsparcia w procesie nabycia jednostki zależnej OTP S.A oraz należności z tytułu 
udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami 6.195 tys. zł 

 
 

OTP S.A. 
  

sprzedaż 2 
zakupy 0 
należności 3 
zobowiązania 15 474* 
przychody z tyt. udzielonych gwarancji 0 
koszty z tyt. otrzymanych gwarancji 0 
pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 
odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 0 
pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 
odsetki od otrzymanych pożyczek i emisji obligacji 136 
podwyższenia kapitału 0 

* zobowiązanie z tytułu objętych obligacji  wraz z odsetkami 

 
 

Tempo TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA  

  

sprzedaż 1 954* 

zakupy 8 
należności 2 204** 

zobowiązania 3 
przychody z tyt. udzielonych gwarancji 0 
koszty z tyt. otrzymanych gwarancji 0 
pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 
odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 0 
pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 
odsetki od otrzymanych pożyczek i emisji obligacji 0 
podwyższenia kapitału 0 
* W powyższym zestawieniu transakcji z podmiotem zależnym wskazano łącznie przychody z tytułu wynajmu środków 
transportów - 1.732 tys. zł, obsługi biurowo kancelaryjnej  - 175 tys. zł , refakturowania poniesionych kosztów - 42 tys. zł,  
pozostałe - 5 tys. zł 
** Należności z tytułu w/w tytułów sprzedaży 

 
 

Quick TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA   

sprzedaż 6 
zakupy 0 
należności 3 
zobowiązania 0 
przychody z tyt. udzielonych gwarancji 0 
koszty z tyt. otrzymanych gwarancji 0 
pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 
odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 0 
pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 
odsetki od otrzymanych pożyczek i emisji obligacji 0 

podwyższenia kapitału 0 

Inter TP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA   

sprzedaż 632* 

zakupy 0 
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należności 1 293** 

zobowiązania 0 
przychody z tyt. Udzielonych gwarancji 0 
koszty z tyt. Otrzymanych gwarancji 0 
pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 
odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 0 
pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 
odsetki od otrzymanych pożyczek i obligacji 0 
podwyższenia kapitału 0 

* W powyższym zestawieniu transakcji z podmiotem zależnym wskazano łącznie przychody z tytułu wynajmu środków 
transportów - 538 tys. zł, obsługi biurowo kancelaryjnej  - 77 tys. zł , refakturowania poniesionych kosztów - 14 tys. zł,  
pozostałe - 3 tys. zł 
** Należności z tytułu w/w tytułów sprzedaży 
 

TRN Estate S.A.   

sprzedaż 2 
zakupy 45* 
należności 318** 
zobowiązania 0 
przychody z tyt. udzielonych gwarancji 0 
koszty z tyt. otrzymanych gwarancji 0 
pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 
odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 3 
pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 
odsetki od otrzymanych pożyczek i emisji obligacji 0 
podwyższenia kapitału 0 

* W powyższym zestawieniu transakcji z podmiotem zależnym wskazano kwoty z tytułu najmu powierzchni biurowych 

** należności z tytułu udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami 

Źródło: Emitent 

Definicje: 

Sprzedaż - przychody Emitenta z tytułu sprzedaży produktów towarów i materiałów oraz świadczenia usług 

Zakupy - koszty Emitenta z tytułu zakupu towarów, materiałów oraz usług 

Należności - nierozliczone należności Emitenta z tytułu sprzedaży produktów towarów i materiałów, świadczenia 
usług, zaliczek, udzielonych pożyczek i objętych obligacji 

Zobowiązania - nierozliczone zobowiązania Emitenta z tytułu sprzedaży produktów towarów i materiałów, 
świadczenia usług, zaliczek, udzielonych pożyczek i emisji obligacji 

Przychody z tyt. udzielonych gwarancji – przychód finansowy z tytułu udzielonych gwarancji przez Emitenta  

Koszty z tyt. udzielonych gwarancji – koszt finansowy z tytułu otrzymanych gwarancji przez Emitenta 

Pożyczki udzielone, objęte obligacje – wartość udzielonych pożyczek udzielone oraz objętych przez Emitenta 
obligacji 

Odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji - odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 

Pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje – wartość otrzymanych pożyczek udzielone oraz wyemitowanych 
przez Emitenta obligacji 

Odsetki od otrzymanych pożyczek i emisji obligacji - odsetki od otrzymanych pożyczek i emisji obligacji 

Podwyższenia kapitału - dokonane przez Emitenta objęcia akcji i udziałów w spółkach zależnych   

2. Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej  

Szczegółowy opis wynagrodzeń oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej 

Emitenta w związku z pełnioną funkcją został opisany w Rozdziale XII – Zarządzanie i Ład korporacyjny. 
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Poniższa tabela prezentuje informacje na temat wynagrodzeń, premii i naród oraz pozostałych świadczeń 
wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej w okresie od zakończenia 
ostatniego okresu obrotowego dla którego opublikowano informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 

 

okres 

od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu 

  (w tysiącach złotych) 

Zarząd   

Płace i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze 156 
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 0 
Świadczenia po okresie zatrudnienia 0 
Inne świadczenia długoterminowe 0 
Wynagrodzenie w formie akcji 0 

Rada Nadzorcza   

Płace i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze 0 
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy 0 
Świadczenia po okresie zatrudnienia 0 
Inne świadczenia długoterminowe 0 
Wynagrodzenie w formie akcji 0 

Źródło: Emitent 

 

Poniższa tabela prezentuje informacje na temat pozostałych transakcji z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady 
Nadzorczej okresie od zakończenia ostatniego okresu obrotowego dla którego opublikowano informacje finansowe 
zbadane przez biegłego rewidenta. 

 

okres 

od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu 

  (w tysiącach złotych) 

Dariusz Cegielski   

sprzedaż 0 
zakupy 0 
należności 832* 
zobowiązania 0 
przychody z tyt. udzielonych gwarancji 0 
koszty z tyt. otrzymanych gwarancji 0 
pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 
odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 0 
pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 
odsetki od otrzymanych pożyczek i obligacji 0 

objęcie akcji 0 

*pobrane i nierozliczone zaliczki 

Źródło: Emitent 

W przypadku Emitenta nie występują inni niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej kluczowi członkowie kadry 
kierowniczej Emitenta. 

Poza wskazanymi powyżej transakcjami, spółka nie zawierała transakcji z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.  

3. Transakcje z osobami bliskimi członków organów Emitenta oraz jednostek 
zależnych od członków organów Emitenta 

Poniższa tabela prezentuje informacje na temat transakcji Emitenta z osobami bliskimi członków organów Emitenta 
oraz jednostek zależnych od członka organów Emitenta w okresie od zakończenia ostatniego okresu obrotowego 
dla którego opublikowano informacje finansowe zbadane przez biegłego rewidenta. 
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okres 

od 1 stycznia 2017 r. do Daty Prospektu 

  (w tysiącach złotych) 

Podmioty powiązane/osoby bliskie członków organów 
Emitenta 

  

Agnieszka Cegielska  

sprzedaż 0 
zakupy 3 
należności 0 
zobowiązania 0 
przychody z tyt. udzielonych gwarancji 0 
koszty z tyt. otrzymanych gwarancji 0 
pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 
odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 0 
pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 
odsetki od otrzymanych pożyczek i obligacji 0 
objęcie akcji 0 

Źródło: Emitent 

Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorz Wanio  

sprzedaż 0 

zakupy 44* 

należności 0 

zobowiązania 0 

udzielone gwarancje i poręczenia 0 

otrzymane gwarancje i poręczenia 0 

pożyczki udzielone, objęte obligacje 0 

odsetki od udzielonych pożyczek i obligacji 0 

pożyczki otrzymane, wyemitowane obligacje 0 

odsetki od otrzymanych pożyczek i obligacji 0 

objęcie akcji 0 

*usługi prawne 
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ROZDZIAŁ XIV – PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE  
Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE 

1. Prawa i obowiązki związane z Akcjami  

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w 
Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skorzystać z 
porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej. 

 

Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na 
każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii G są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii H są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

Akcje serii I wyemitowane jako akcje zwykłe na okaziciela. 

 

Uprawnienia osobiste akcjonariuszy 

1. Uprawnienie osobiste do powoływania członków zarządu 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania jednego członka zarządu w przypadku 
zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego; dwóch członków zarządu w przypadku zarządu 
trzyosobowego lub czteroosobowego, trzech członków zarządu w przypadku zarządu pięcioosobowego. 
Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu 
przysługuje prawo powierzenia funkcji Prezesa Zarządu jednemu z członków zarządu. Pozostałym 
członkom zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka zarządu. 

Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania określonej liczby członków Zarządu oraz 
powierzania funkcji Prezesa Zarządu, przysługują dopóki jest on akcjonariuszem Spółki i dysponuje 
bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Uprawnienie osobiste do powoływania członków Rady Nadzorczej 

Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. 
Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej jednemu z jej członków.  

Syntaxis II Luxembourg Capital s.à.r.l. spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa 
Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de 
Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629 (dalej nazywaną „Syntaxis”)  przysługuje prawo 
powołania jednego członka Rady Nadzorczej, niezależnie od ustalonej liczby członków tego organu. 

Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego do powoływania członków Rady Nadzorczej oraz 
powierzenia funkcji Przewodniczącego rady Nadzorczej przysługują dopóki jest on akcjonariuszem Spółki i 
dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Uprawnienia Syntaxis do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej przysługują Syntaxis tak długo, 
jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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Zarówno Dariusz Stanisław Cegielski jak i Syntaxis posiadają uprawnienia do powoływania członków Rady 
Nadzorczej. 

Prawa o charakterze korporacyjnym przysługujące akcjonariuszom 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące uprawnienia korporacyjne związane z uczestnictwem w Spółce: 

1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH).  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami 
spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z 
akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz 
zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub 
firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego 
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego 
zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, iż dokumenty akcji nie 
będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie 
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa po walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zawiera: 

 firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 

 liczbę akcji, 

 rodzaj i kod akcji, 

 firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 

 wartość nominalną akcji, 

 imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 

 siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 

 cel wystawienia zaświadczenia, 

 datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 

 podpis osoby uprawnionej do wystawienia zaświadczenia. 

Zgodnie z art. 340 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym 
przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych 
akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez 
pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby 
pełnomocników. Zgodnie z zasadą swobodnego głosowania (art. 4113 KSH) akcjonariusza, akcjonariusz 
może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż 
jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej 
posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić 
oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym rachunku. 
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu 
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Członek zarządu i pracownik spółki nie może być 
pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, przy czym ograniczenie to nie dotyczy spółki publicznej. Zgodnie 
z § 9 Statutu Emitenta prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji 
tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono 
zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot 
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uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi.  

3. Prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku 
obrad tego Zgromadzenia (art. 400 § 1 KSH).  

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co 
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie takie, z jego uzasadnieniem, powinno zostać 
złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.  

4. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia 
(art. 401 § 1 KSH). 

Prawo to przyznane jest akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 
Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu 
porządku obrad. 

5. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH.  

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami 
i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze 
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje: 

- zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 

- akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu – wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej, 

- akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 

- akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Stosownie do postanowień art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa 
wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia 
powzięcia uchwały. 

Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o 
stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH 
powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki publicznej powinno być 
wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia 
powzięcia uchwały. 

6. Prawo do złożenia wniosku o wybór Rady Nadzorczej (art. 385 § 3 KSH). 

Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, mają prawo złożyć 
wniosek o wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powoływania Rady Nadzorczej 
(art. 385§ 3 KSH). 

7. Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki 
publicznej lub prowadzeniem jej spraw – rewident do spraw szczególnych (art. 84 Ustawy o Ofercie) 

Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Stosowna uchwała powinna 
określać w szczególności:  

 oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie, 

 przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie 
zgodę na ich zmianę,  

 rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić biegłemu,  

 termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, 
wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie takiego rewidenta do sądu rejestrowego w terminie czternastu 
dni od powzięcia uchwały. 

8. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa  
(art. 428 § 1 KSH).  
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Prawo to przysługuje w szczególności podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do 
udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla 
oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić 
szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez 
ujawnienia tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu 
może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego 
odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Akcjonariusz, któremu odmówiono 
ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, 
może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).  

9. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych (art. 328 § 6 KSH). 

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do 
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki 
Publicznej. 

10. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdań (art. 395 § 4 KSH). 

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 
sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich 
żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

11. Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy (art. 407 KSH). 

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, 
zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, 
rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez 
trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do 
doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu 
zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może 
żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista 
powinna być wysłana. 

12. Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH). 

13. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym 
celu komisję (art. 410 § 2 KSH). 

Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 
Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, 
złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

14. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów 
uchwał (art. 421 § 3 KSH). 

Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi 
przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę 
protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. 

15. Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 
i 487 KSH (actio pro socio) 

Jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa 
w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce.  

W przypadku wytoczenia powództwa na podstawie art. 486 § 1 KSH oraz w razie upadłości Spółki, osoby 
obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia 
udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Spółkę zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. 

16. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek),  
w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia 
spółki). 

17. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia 
(art. 341 § 7 KSH). 
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18. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje 
ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
akcjonariuszem Spółki albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać 
również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, 
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia 
informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

19. Prawo żądania zamiany akcji (art. 334 § 2 KSH) 

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie 
akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 2 zamiana 
akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania, 
natomiast ust. 3 wskazuje, że akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. 

Prawa o charakterze majątkowym przysługujące akcjonariuszom 

Akcjonariuszowi Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

1. Prawo do udziału w zysku (art. 347 i 348 KSH) 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku (prawo do dywidendy) wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie 
do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę 
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może 
być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku lub w okresie trzech miesięcy od dnia 
podjęcia tej uchwały. Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę 
regulacje KDPW i GPW. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest 
wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Prawo do wypłaty dywidendy, jako roszczenie 
majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone. Roszczenie o wypłatę dywidendy ulega jednak 
przedawnieniu na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w 
stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych kwota 
przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę 
należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem 
powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Przepisy 
prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, 
częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat. 

Zgodnie z § 127 w Dziale IV, Rozdziale 13, Oddziale 5 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Emitent 
jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić GPW o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę 
dywidendy dla akcjonariuszy, wysokości dywidendy, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty 
dywidendy. 

Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, oraz 
o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając niezwłocznie, lecz nie później niż dziesięć dni 
przed dniem dywidendy, uchwałę właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może 
przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 

KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę 
papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich 
rachunkach. Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pieniężnych, które powinny 
zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy, łączną kwotę należnego podatku 
dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany przez emitenta od dywidend wypłacanych 
za pośrednictwem uczestnika, liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących 
podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. 

W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację 
prawa do dywidendy. Zgodnie z postanowieniami §11 ust. 2 Statutu Zarząd, za zgoda rady Nadzorczej, 
może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, na koniec roku obrotowego 
na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet 
przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy 
wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku 
obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, 
powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować 
Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 
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Dochody z dywidendy uzyskiwanej przez akcjonariuszy będących nierezydentami podlegają opodatkowaniu 
według zasad ogólnych, z zastrzeżeniem procedur wynikających z zastosowania umów międzynarodowych 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą 
Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z 
taką umową w przypadku dochodów z dywidend, możliwe jest wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi 
zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. certyfikatu rezydencji, 
wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie 
zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji służy przede 
wszystkim do ustalenia przez płatnika, czy ma zastosować stawkę ustaloną w umowie międzynarodowej, 
czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. 
W ostatnim wskazanym przypadku, w sytuacji gdy nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały 
zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki 
podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, 
bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie istnieją inne ograniczenia, ani szczególne procedury 
związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy, będących nierezydentami. Statut nie zawiera 
postanowień dotyczących warunków odbioru dywidendy ani regulujących kwestię odbioru dywidendy w 
sposób inny niż postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych i regulacje KDPW.  

Warunki odbioru i wypłaty dywidendy będą przekazywane w formie raportu bieżącego do KNF, GPW oraz 
publicznej wiadomości. Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było 
prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania akcji w zakresie prawa do dywidendy, co oznacza, 
iż na każdą akcję przypada dywidenda w takiej samej wysokości.  

2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji - prawo poboru (art. 
433 KSH) 

Prawo poboru przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. Walne Zgromadzenie może 
pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, o ile służy to interesom Spółki. Uchwała 
Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą 
powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. 
Wskazanej powyżej większości nie stosuje się w przypadku gdy: 

 uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; 

 uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, 
którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

3. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku 
jej likwidacji (art. 474 KSH). Brak jest statutowych uprzywilejowań w tym zakresie. 

4. Prawo dokonania umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza (§10 Statutu Spółki) 

Zgodnie z art. 304 § 2 pkt 3 KSH Statut spółki powinien zawierać pod rygorem bezskuteczności wobec osób 
trzecich warunki i sposób umorzenia akcji. Statut Spółki §10 przewiduje możliwość dokonania umorzenia 
akcji za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę. Umorzenie następuje na podstawie 
uchwały Walnego Zgromadzenia. 

5. Prawo do zbywania posiadanych akcji (art. 337 § 1 KSH).  

Statut Emitenta nie ogranicza możliwości zbywania akcji.  

Zgodnie jednak z art. 4064 KSH akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem 
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia. 

6. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem (art. 340 KSH) 

Zgodnie §9 Statutu Spółki prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi 
akcji tylko za zezwoleniem Rady Nadzorczej. W okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono 
zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot 
uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje 
akcjonariuszowi (tak §9 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 340 § 3 KSH). 

7. Tworzenie kapitału zapasowego (art. 396 § 1 KSH) 
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Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany 
rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Spółka oprócz 
kapitało zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy 
prawa. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, które mogą być 
tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego. 

8. Zmiana kontroli nad Emitentem 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub 
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.  

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której 
konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. Brak również regulaminów, regulujących 
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której koniecznej jest podanie stanu posiadania akcji 
przez akcjonariusza. Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób 
bardziej rygorystyczny niż przepisy KSH. 

2. Prawa i obowiązki związane z Walnym Zgromadzeniem  

Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia określa § 21–26 Statutu Emitenta. Walne Zgromadzenie może być 
zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (rok obrotowy 
Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 
powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.  

Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.  

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
Zgromadzenia. Akcjonariusz lub  akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Walne zgromadzenie 
zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie  z postanowieniami art. 402 – 4023 KSH. Walne zgromadzenie spółki 
publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla 
przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno 
być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały 
kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia 
Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Porządek obrad ustala podmiot 
zwołujący Walne Zgromadzenie.  

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych 
spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie 
lub w postaci elektronicznej. Jeżeli żądanie to zostało złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 
wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.  

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie.  

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy 
i reprezentowanych akcji, chyba ze przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze warunki 
podejmowania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisu 
prawa lub postanowienia Statutu Emitenta nie stanowią inaczej. 

Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia określone zostały w Regulaminie Obrad Walnego 
Zgromadzenia.  

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki 
na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). 
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji 
imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym 
przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej 
w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub 
użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony 
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje Akcjonariuszowi. 
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Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. W 
przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie 
pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.  

 

Zgodnie z art. 4113 KSH akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Jedna akcja daje 
prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.  

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w wypadkach 
przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, Statutem Spółki lub na żądanie choćby jednego uczestnika 
Zgromadzenia, któremu przysługuje prawo głosu. Tajne głosowanie zarządza się w szczególności przy wyborach 
członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, głosowaniu o pociągnięciu do 
odpowiedzialności tych osób, w sprawach osobowych, oraz na wniosek akcjonariusza lub jego przedstawiciela. 

3. Zmiana praw akcjonariuszy Spółki 

Zgodnie z przepisami KSH Emitent może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także przyznać 
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym 
uprawniony przestaje być akcjonariuszem Emitenta. 

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym mowa, może 
dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. 
Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej (z wyłączeniem akcji imiennych 
uprzywilejowanych spółek publicznych, które nie są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym), a ponadto 
jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy (z zastrzeżeniem praw nabytych przed dniem wejścia w życie 
Kodeksu Spółek Handlowych, kiedy jednej akcji można było przyznać nie więcej niż 5 głosów na walnym 
zgromadzeniu) i w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym 
warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać 
uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty 
akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet 
dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji 
niemych). 

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto 
akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym 
roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w 
ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia 
dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może 
wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku 
obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego. 

Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej 
lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można 
uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień 
przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i 
wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.  

Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie 
indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności wymagają odpowiednich 
postanowień Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. 
Zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana Statutu Emitenta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 
trzech czwartych głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała taka winna zawierać wskazanie akcji 
uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj 
uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od 
których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. 
Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane 
osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, 
których dotyczy (art. 415 KSH). Zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego winna być 
zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia (art. 430 § 2 KSH). 

4. Umorzenie Akcji  

Zgodnie art. 359 KSH akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona 
albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody 
akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku 
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obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego 
zgromadzenia.  

Zgodnie z art. 360 § 1 KSH umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału 
zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 
Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, a więc z chwilą wpisu obniżenia kapitału 
zakładowego do rejestru.  

Zgodnie z §10 Statutu akcje Spółki mogą być umarzane tylko za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez 
Spółkę. Zgodnie z § 7 ust. 4 umorzenie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. 
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ROZDZIAŁ XV – WARUNKI DOPUSZCZENIA DO 
OBROTU 

1. Podstawowe dane dotyczące papierów wartościowych oferowanych lub 
dopuszczonych do obrotu 

Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem Oferty Publicznej jest do 8 500 000 (słownie: osiem milionów 
pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii I. 

Akcje na okaziciela serii G i Akcje na okaziciela serii H objęte niniejszym Prospektem nie są przedmiotem Oferty 
Publicznej. 

Emisja Akcji Serii G zgodnie z uchwałą nr 6 NWZ Emitenta z dnia 22 stycznia 2016 r. została przeprowadzona poza 
ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii G zostały zaoferowane 
oznaczonym adresatom wskazanym przez Zarząd wedle jego uznania (subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 
431 § 2 pkt 1 KSH). Akcje serii G zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. 

Emisja Akcji Serii G, warrantów subskrypcyjnych serii B oraz emisja Akcji Serii H były elementem uzgodnionej 
struktury finansowania, w skład której obok środków uzyskanych z podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 
weszły środki z finansowania dłużnego udostępnionego przez fundusz Syntaxis oraz zewnętrzne finansowanie 
bankowe. Pozyskane w ten sposób środki pozwoliły na całościowe zabezpieczenie niezbędnego finansowania 
nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A. Ze względu na specyfikę akwizycji wyżej wymienione emisje zostały 
przeprowadzone w trybie oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Było spowodowane to zwłaszcza 
koniecznością krótkoterminowego pozyskania finansowania i zapewnienia Emitentowi możliwości realizacji 
postanowień umowy zobowiązującej do nabycia akcji Orlen Transport S.A. zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. 

Akcje Serii G i Akcje Serii H zostały wyemitowane jako papiery wartościowe mające postać dokumentu, przy czym 
Emitent zobowiązał się do podjęcia działań zmierzających do ich dematerializacji oraz dopuszczenia i 
wprowadzenia do obrotu na GPW. Akcje Serii G zostały objęte w szczególności przez akcjonariusza 
większościowego Emitenta, tj. spółkę Euro Investor Sp. z o.o. oraz fundusz private equity Syntaxis II Luxembourg 
Capital S.à r.l, co zagwarantowało Emitentowi pozyskanie niezbędnych środków własnych. Akcje Serii H zostały 
objęte w całości przez Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l, 

Emisja Akcji Serii H zgodnie z uchwałą nr 7 NWZ Emitenta z dnia 22 stycznia 2016 r. została przeprowadzona w 
ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 
Ustawy o Ofercie Publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii H zostały objęte w zamian za warranty subskrypcyjne serii B przez 
Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółka utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z 
siedzibą w Luksemburgu. Akcje serii H zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. 

Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 
rynku regulowanym GPW:  

- 7 175 000 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o 
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

- 792 111 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii 
H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

- do 8 500 000 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

- do 8 500 000 (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy) praw do akcji serii I (PDA). 

Dopuszczenie do obrotu na GPW Akcji serii G, Akcji serii H, Akcji serii I i PDA Emitenta może nastąpić po spełnieniu 
warunków określonych w obowiązujących regulacjach Giełdy. 

Zgodnie z postanowieniami § 19 Regulaminu GPW, akcje emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są 
notowane na giełdzie, są dopuszczone do obrotu giełdowego w przypadku złożenia wniosku o ich wprowadzenie 
do obrotu giełdowego, jeżeli: 

1) został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo 
został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów 
Ustawy o ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, 
zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane; 

2) ich zbywalność nie jest ograniczona; 



 

Trans Polonia S.A. Prospekt Emisyjny 

 

 

194

3) zostały wyemitowane zgodnie z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, o których mowa w § 
35 Regulaminu GPW.  

 
Zgodnie z § 23 Regulaminu GPW, Zarząd Giełdy może odmówić dopuszczenia instrumentów finansowych do 
obrotu giełdowego, uzasadniając swą decyzję. W terminie pięciu dni sesyjnych od daty doręczenia uchwały 
odmawiającej dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego Emitent może złożyć odwołanie do 
Rady Giełdy. Rada Giełdy zobowiązana jest rozpoznać odwołanie w terminie miesiąca od dnia jego złożenia. 
Ponowny wniosek o dopuszczenie tych samych instrumentów finansowych do obrotu giełdowego może zostać 
złożony najwcześniej po upływie 6 miesięcy od daty doręczenia uchwały odmawiającej dopuszczenie papierów 
wartościowych do obrotu giełdowego. 
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji w stosunku do papierów wartościowych Emitenta, inwestorzy muszą liczyć 
się z czasowym brakiem ich płynności. 

Akcje są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym jeżeli, poza warunkami określonymi powyżej, 
spełniają warunki dopuszczenia określone w Rozporządzeniu o Rynku i Emitentach:  

1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, 
2) ich zbywalność nie jest ograniczona, 
3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki 

prowadzącej ten rynek, 
4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem wynoszą równowartość w złotych co 

najmniej 1 mln EUR, 
5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi 

akcjami. 

Według ww. rozporządzenia rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z 
których każdy posiada nie więcej, niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się: 

1) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem, lub 
2) co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej  

17 000 000 EUR, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach – według prognozowanej ceny rynkowej. 

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych mogą być dopuszczone akcje mimo niespełnienia warunku 
dotyczącego rozproszenia akcji, m.in. jeżeli: 

1) co najmniej 25% akcji tego samego emitenta, objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu na 
tym rynku, znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej, niż 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub 

2) liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia 
ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych 
uzyska wielkość zapewniającą płynność. 

 
W przypadku nie spełnienia przez Emitenta powyżej wskazanych warunków, istnieje ryzyko niedopuszczenia akcji 
i PDA do obrotu giełdowego. 
 
Akcje i PDA Emitenta ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez 
Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4. 

Inne akcje Emitenta (tj. Akcje na okaziciela serii B, C, D, E i F) są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Emitenta notowane na rynku regulowanym oznaczenie 
są kodem PLTRNSP00013. 

Według Zarządu Emitenta wszystkie warunki określone w Regulaminie GPW wymagane do dopuszczenia Akcji na 
okaziciela serii G, Akcji na okaziciela serii H, Akcji na okaziciela serii I i PDA do obrotu na rynku regulowanym są 
na Datę Prospektu spełnione. 

 

2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe 
oferowane lub dopuszczane do obrotu 

Zgodnie z art. 431 § 1 KSH w związku z art. 430 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu. 
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wpisu do rejestru. Uchwała taka dla swojej 
skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów oddanych. Zgłoszenie uchwały w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do zarejestrowania winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od dnia 
jej podjęcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem 
emisyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia 
Prospektu, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, o ile wniosek o zatwierdzenie 
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prospektu został złożony przed upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału 
zakładowego (art. 431 § 4 KSH). 

3. Rodzaj i forma papierów wartościowych oferowanych lub dopuszczanych do obrotu 

Akcje Emitenta są akcjami na okaziciela. 

Akcje Serii G, Akcje Serii H i Akcje Serii I oraz Prawa do Akcji Serii I ulegną dematerializacji z chwilą ich 
zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych 
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4. 

 
4. Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Akcje emitowane nominowane są w polskich złotych (zł/PLN). 

 
5. Podstawa prawna emisji papierów wartościowych 

Podstawę prawną emisji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I oraz Praw do Akcji Serii I 
do obrotu na rynku równoległym oraz o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 
KDPW stanowi uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwała nr 7 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie 
akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 

Podstawę prawną ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G i Akcji Serii H do obrotu na rynku 
równoległym GPW oraz o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 
stanowią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2016 r. nr 6 w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru, 
oferty prywatnej akcji nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki 
oraz uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie emisji 
warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem w całości praw poboru, dematerializacji i wprowadzenia 
akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 

Uchwały nr 6 i 7 NWZ Emitenta z dnia 18 kwietnia 2017 r. oraz uchwały nr 6 i 7 NWZ Emitenta z dnia 22 stycznia 
2016 r. stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Prospektu. 

6. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą 
Emitenta, są dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co 
papiery wartościowe oferowane lub dopuszczone do obrotu 

 

Przedmiotem obrotu giełdowego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku 
równoległym) jest 3 880 00 akcji zwykłych na okaziciela zarejestrowanych pod kodem ISIN PLTRNSP00013, w 
tym: 

- 2 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
- 277 364  akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
- 522 636 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
- 316 900 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
- 263 100 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 
Inne niż wyżej wymienione papiery wartościowe emitowane przez Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym lub rynku równoważnym. 
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7. Informacje dotyczące plasowania innych papierów wartościowych Emitenta 

Nie istnieją i nie są tworzone żadne inne akcje tej samej lub innej klasy, co Akcje na okaziciela serii G, Akcje na 
okaziciela serii H, Akcje na okaziciela serii I lub Prawa do Akcji serii I, które są lub mogłyby być przedmiotem 
jakiejkolwiek oferty prywatnej lub publicznej. 

8. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako 
pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniając płynność za pomocą 
kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”), oraz podstawowych warunków 
ich zobowiązania. Stabilizacja. 

W dniu 29 lipca 2016 r. Emitent zawarł z Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 65, 31-
545 Kraków, umowę, na mocy której Trigon Dom Maklerski S.A. zobowiązał się do pełnienia funkcji animatora 
Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Nie występują inne podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na rynku 
wtórnym, zapewniające płynność za pomocą kwotowania ofert kupna i sprzedaży („bid” i „offer”). 

Emitent nie zamierza podpisać umowy o stabilizację oraz nie przewiduje opcji nadprzydziału. 

9. Rozwodnienie 

 Według najlepszej wiedzy Spółki, na Datę Prospektu akcjonariat Emitenta przedstawia się następująco: 

Znaczni akcjonariusze 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Euro Investor sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  

Ze spółką Euro Investor sp. z o.o. 
powiązany jest Dariusz Stanisław 
Cegielski (Prezes Zarządu Emitenta), 
który posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym spółki Euro 
Investor sp. z o.o. oraz pełni w niej 
funkcję Prezesa Zarządu. 

8 083 114 56,34% 10 583 114 62,82% 

Syntaxis Luxemburg II Capital 
S.À.R.L., spółka prawa 
luksemburskiego z siedzibą w 
Luksemburgu 

2 281 378 15,90% 2 281 378 13,54% 

Iwar Przyklang 945 256 6,59% 945 256 5,61% 

Pozostali akcjonariusze 3 037 963 21,17% 3 037 963 18,03% 

OGÓŁEM 14 347 711 100% 16 847 711 100% 

 

W ramach Oferty Spółka zamierza wyemitować nie więcej niż 8 500 000 Akcji Oferowanych serii I. Poniżej została 
przedstawiona wielkość i wartość procentowa rozwodnienia w sytuacji, w której objęte zostaną wszystkie Akcji 
Oferowane serii I. 

Znaczni akcjonariusze 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Liczba 
głosów 

Udział w 
głosach 

Euro Investor sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  

8 083 114 35,38% 10 583 114 41,75% 
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Ze spółką Euro Investor sp. z o.o. 
powiązany jest Dariusz Stanisław 
Cegielski (Prezes Zarządu Emitenta), 
który posiada 100% udziałów w 
kapitale zakładowym spółki Euro 
Investor sp. z o.o. oraz pełni w niej 
funkcję Prezesa Zarządu. 

Syntaxis Luxemburg II Capital 
S.À.R.L., spółka prawa 
luksemburskiego z siedzibą w 
Luksemburgu 

2 281 378 9,99% 2 281 378 9,00% 

Iwar Przyklang 945 256 4,14% 945 256 3,73% 

Pozostali akcjonariusze 3 037 963 13,30% 3 037 963 11,99% 

Akcje oferowane Serii I 8 500 000 37,20% 8 500 000 33,53% 

OGÓŁEM 22 847 711 100% 25 347 711 100% 

 

Spółka przewiduje, że po przeprowadzeniu Oferty, udział akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy 
w łącznej liczbie akcji będzie kształtował się na poziomie 62,80%, a udział akcji posiadanych przez nowych 
akcjonariuszy wyniesie 37,20 %. Po przeprowadzeniu Oferty udział dotychczasowych akcjonariuszy w głosach na 
Walnym Zgromadzeniu wyniesie 66,47%, a udział nowych akcjonariuszy w głosach na Walnym Zgromadzeniu 
wyniesie 33,53%. 

10. Przewidywana data emisji papierów wartościowych 

Zamiarem Emitenta jest, by Akcje serii I zostały wyemitowane w II kwartale 2017 r. 
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ROZDZIAŁ XVI – WARUNKI OFERTY I ZASADY 
DYSTRYBUCJI 
Oferta 

W ramach Oferty Spółka oferuje wyłącznie Inwestorom, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu od 
Oferującego, do 8.500.000 akcji zwykłych serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółka oczekuje, że wpływy 
brutto z emisji Akcji Oferowanych wyniosą ok. 62 mln zł. Ostateczna kwota tych wpływów będzie zależała od 
Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych przydzielonych Inwestorom w Ofercie oraz Ceny Ostatecznej Akcji 
Oferowanych.  

Na Datę Prospektu 3.880.000 Akcji Emitenta znajdowało się w obrocie na rynku regulowanym (rynku równoległym) 
prowadzonym przez GPW. Akcje Istniejące zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych 
prowadzonym przez KDPW pod następującym kodem ISIN: PLTRNSP00013. Kody ISIN, którymi będą oznaczone 
Prawa do Akcji, będą znane po podjęciu przez zarząd KDPW odpowiednich uchwał w przedmiocie rejestracji Praw 
do Akcji w depozycie papierów wartościowych oraz oznaczenia ich kodem ISIN.  

Na Datę Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 
(rynku równoległym) prowadzonym przez GPW: 

 7.175.000 Akcji Istniejących serii G,  

 792.711 Akcji Istniejących serii H,  

 do 8.500.000 Akcji Oferowanych serii I, oraz  

 do 8.500.000 Praw do Akcji.   
O ile wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, po przeprowadzeniu Oferty 

Akcje Oferowane stanowić będą 37,20% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 33,53% łącznej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu.  

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na fakt, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na 
terytorium Polski, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, 
zawierającym informacje na temat Grupy, Oferty oraz Akcji Oferowanych jest Prospekt wraz z opublikowanymi 

aneksami do Prospektu, po ich zatwierdzeniu przez KNF, i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz 
informacją o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych będących przedmiotem Oferty oraz Cenie Ostatecznej Akcji 
Oferowanych.  

Uprawnieni inwestorzy  

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są Inwestorzy będący inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 
2 ust. 1 lit. e Dyrektywy 2003/71/WE oraz inne osoby, które zgłoszą się do Oferującego celem otrzymania 
zaproszenia do złożenia zapisu.  

Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami 
kraju swego pochodzenia.  

Udział w Ofercie osób związanych ze Spółką 

Zgodnie z informacją przedłożoną Emitentowi, w Ofercie zamierzają uczestniczyć następujący członkowie organów 
zarządzających i nadzorujących Emitenta: 

Rada Nadzorcza Trans Polonia S.A.: 
1. Pan Iwar Przyklang 
2. Pan Dominik Tomczyk 

  
Zarząd Trans Polonia S.A.: 

1. Dariusz Cegielski 
2. Adriana Bosiacka 

  
Zarząd OTP S.A.: 

1. Mirosław Zubek 
2. Rafał Buczek 

Żadna z ww. osób nie poinformowała, by zamierzała objąć ponad 5% przedmiotu Oferty.  
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Przewidywany harmonogram Oferty  

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.  

13 czerwca rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu 

22 czerwca zakończenie procesu budowania księgi popytu, 

ustalenie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji 
Oferowanych 

22 czerwca opublikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby 
Akcji Oferowanych 

23 – 27 czerwca przyjmowanie zapisów Inwestorów 

28 czerwca przydział Akcji Oferowanych Inwestorom 

Około 2 tygodni od 

przydziału Akcji 
Oferowanych 

zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji na GPW 

 

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne 
od Spółki. Spółka, w uzgodnieniu Oferującym, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu 

Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów 
Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu 
aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. W przypadku, gdy w ocenie Spółki zmiana 
harmonogramu Oferty mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie 
udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez 
KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Zmiana terminu rozpoczęcia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym 
fakcie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane.  

Zmiana terminu zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym 
nastąpi najpóźniej do godz. 15:00 w aktualnym dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.  

Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości 
najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia budowania księgi popytu 
wśród Inwestorów, który zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 15:00 w dniu upływu 
takiego skróconego terminu. 

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako odwołanie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty. 
Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi 
popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym może 
ponownie przeprowadzić proces budowania księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka określi, czy wcześniej 

złożone deklaracje i zaproszenia do objęcia Akcji Oferowanych tracą czy też zachowują ważność. Zmiany terminów 
przeprowadzenia Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. 

Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty  

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów Inwestorów na Akcje Oferowane, Spółka, w uzgodnieniu z 
Oferującym, może zawiesić przeprowadzenie Oferty bez wyznaczania jej nowych terminów. Spółka, w uzgodnieniu 
z Oferującym, może w późniejszym terminie ustalić nowy harmonogram Oferty.  

Po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów Inwestorów na Akcje Oferowane, Spółka, w uzgodnieniu z 
Oferującym, może zawiesić przeprowadzenie Oferty tylko z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy 
zaliczyć w szczególności zdarzenia, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć, bezpośrednio lub pośrednio, na 
powodzenie Oferty lub powodować zwiększone ryzyko inwestycyjne dla subskrybentów Akcji Oferowanych. 
Decyzja w przedmiocie zawieszenia Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego wskazania nowych terminów 
Oferty, które mogą zostać ustalone w terminie późniejszym.  
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Informacja o zawieszeniu Oferty przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od 
Inwestorów zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. 
Informacja o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów 
zostanie podana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu po jego zatwierdzeniu przez KNF. Aneks 
ten będzie podany do publicznej wiadomości w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt.  

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w okresie od rozpoczęcia przyjmowania zapisów Inwestorów 
na Akcje Oferowane do dnia przydziału, złożone zapisy, jak również dokonane wpłaty będą w dalszym ciągu 
uważane za ważne, jednakże Inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem do 
publicznej wiadomości informacji o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty, będą uprawnieni do uchylenia się od 
skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art. 51a Ustawy Publicznej o Ofercie poprzez złożenie 
stosownego oświadczenia na piśmie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje 
Oferowane, u której został złożony zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia do publicznej 
wiadomości aneksu do Prospektu dotyczącego zawieszenia Oferty, o ile Spółka nie wyznaczy terminu dłuższego.  

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale 
przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów, Spółka w uzgodnieniu z Oferującym może ponownie 
przeprowadzić proces budowania księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka określi, czy wcześniej złożone 
deklaracje i zaproszenia do objęcia Akcji Oferowanych tracą czy zachowują ważność. Informacja ta zostanie 
podana do publicznej wiadomości w trybie art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu 
aktualizującego do Prospektu w sposób, w który został opublikowany Prospekt.  

Przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zapisów Inwestorów na Akcje Oferowane, Spółka, w uzgodnieniu z 
Oferującym, może, według własnego uznania, odstąpić od przeprowadzenia Oferty bez podania przyczyn, tym 
samym dokonując skutecznego odwołania Oferty.  

Po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów Inwestorów na Akcje Oferowane, Spółka w uzgodnieniu z 
Oferującym, może, według własnego uznania, odstąpić od przeprowadzenia Oferty, o ile, zdaniem Spółki, istnieją 
ku temu ważne powody. Do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności: (i) nagłe lub nieprzewidziane 
zmiany sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub za granicą, które mogłyby mieć istotny negatywny wpływ 
na rynki finansowe, gospodarkę Polski, Ofertę lub na działalność Grupy (np. zamachy terrorystyczne, wojny, 
katastrofy, powodzie); (ii) nagłe i nieprzewidziane zmiany lub zdarzenia o innym charakterze niż wskazane w 
punkcie (i) powyżej, mogące mieć istotny, bezpośredni lub pośredni, negatywny wpływ na działalność Grupy lub 
mogące skutkować wyrządzeniem Grupie istotnej, bezpośredniej lub pośredniej, szkody lub doprowadzić do 
istotnego, bezpośredniego lub pośredniego, zakłócenia jej działalności; (iii) istotną, bezpośrednią lub pośrednią, 
negatywną zmianę dotyczącą działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych Grupy; (iv) zawieszenie 
lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach giełdowych, jeśli 
okoliczności te mogłyby wywrzeć istotny negatywny wpływ na Ofertę; (v) niezadowalający poziom zainteresowania 

Akcjami Oferowanymi w procesie budowania księgi popytu w zakresie liczby Akcji Oferowanych bądź ich ceny; (vi) 
nagłe i nieprzewidziane zmiany, które mogą wywrzeć bezpośredni lub pośredni, istotny i niekorzystny wpływ na 
działalność Grupy.  

Odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nie będzie możliwe po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.  

Jeżeli Spółka, w uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty w całości, 
informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia zgodnie z art. 49 
ust. 1b Ustawy o Ofercie w ten sam sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. W przypadku, gdy 
odstąpienie od przeprowadzenia Oferty nastąpiło po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów na Akcje 
Oferowane, wszystkie złożone zapisy zostaną unieważnione, a dokonane na ich poczet wpłaty od Inwestorów 

zostaną im zwrócone, bez odsetek i innych rekompensat, w terminie 14 dni od dnia przekazania do publicznej 
wiadomości informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty. 

Cena 

Spółka, w uzgodnieniu z Oferującym, na potrzeby procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów może ustalić 
orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który może ulec zmianie. 

Ustalenie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach 
Oferty 

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Spółkę w uzgodnieniu z Oferującym po zakończeniu 
procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów. Decyzję o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych 
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podejmie Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej („Cena 
Ostateczna Akcji Oferowanych”). 

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Akcji Oferowanych, Spółka, w 
uzgodnieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ustaleniu ostatecznej liczby Akcji Oferowanych będących 
przedmiotem Oferty („Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych”). Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych 

oferowanych w Ofercie zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w 
Uchwale Emisyjnej.  

Informacja na temat Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych zostanie 
przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, tj. w 
sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. Z uwagi na brak wskazania w treści Prospektu Ceny 
Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, Inwestorom, którzy składają zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej 
wiadomości informacji o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych w 
ramach Oferty przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie 
oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u 
której został złożony zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej 
informacji. Jednakże, z uwagi na planowane rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane dopiero po 
publikacji Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych i Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, oraz przy założeniu, że 
warunki Oferty nie ulegną w tym zakresie zmianie, Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane po 
przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczbie 
Akcji Oferowanych, nie będzie przysługiwać uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 
zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

Zasady składania zapisów  

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Spółka, w uzgodnieniu Oferującym, dokona uznaniowego 
wyboru Inwestorów, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane i którzy będą 
uprawnieni do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie wskazanej w zaproszeniu do złożenia zapisu oraz 
dokonania wpłat na Akcje Oferowane na rachunek wskazany w takim zaproszeniu. Zaproszenia do Inwestorów 
zostaną przesłane przez Oferującego.  

Zapisy składane przez Inwestorów, którzy zostali zaproszeni do składania zapisów na Akcje Oferowane, będą 
przyjmowane przez Oferującego na zasadach określonych w zaproszeniu do składania zapisów. Zapisy Inwestorów 
na Akcje Oferowane będą przyjmowane na piśmie, na formularzu zapisu udostępnionym przez Oferującego. 
Formularz zapisu zawierać będzie także obowiązkową dyspozycję deponowania akcji na rachunku inwestycyjnym 
Inwestora. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności na 
temat: (i) dokumentów wymaganych przy składaniu zapisów przez przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub 
inne osoby działające w imieniu Inwestorów oraz (ii) sposobu składania zapisów, Inwestorzy powinni skontaktować 
się z Oferującym.  

Każdy z Inwestorów może złożyć zapis lub zapisy łącznie na taką liczbę Akcji Oferowanych, która będzie wskazana 
w skierowanym do danego Inwestora zaproszeniu do złożenia zapisu i w tym kontekście liczba Akcji Oferowanych 
wskazana w skierowanym do danego Inwestora zaproszeniu do złożenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji 
Oferowanych, na które może złożyć zapisy Inwestor (przy czym liczba ta może być inna dla każdego Inwestora). 
Zapisy opiewające łącznie na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych, na które może 
złożyć zapis dany Inwestor. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć jeden zapis zbiorczy na 
rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą dane wymagane jak w 

formularzu zapisu. W przypadku złożenia przez Inwestora zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż 
wynikająca z otrzymanego zaproszenia, Inwestorowi takiemu może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych 
wynikająca ze złożonego przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca ze złożonego przez 
niego zapisu lub może nie zostać przydzielona żadna Akcja Oferowana.  

Zapisy na Akcje Oferowane są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez 

Ustawę o Ofercie Publicznej), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub dodatkowych warunków 
realizacji oraz wiążą Inwestorów składających takie zapisy do dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych.  

W przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości aneksu do Prospektu Inwestor, który złożył zapis na Akcje 
Oferowane przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu na podstawie 
art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składając w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej 
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przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie na piśmie w terminie dwóch 
dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu do publicznej wiadomości, o ile Spółka nie wyznaczy terminu 
dłuższego.  

Z uwagi na planowane rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane dopiero po publikacji Ceny 
Ostatecznej Akcji Oferowanych i Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, oraz przy założeniu, że warunki Oferty nie 
ulegną w tym zakresie zmianie, Inwestorom, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane po przekazaniu do publicznej 

wiadomości informacji o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych, nie 
będzie przysługiwać uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu zgodnie z art. 54 ust. 1 
pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.   

Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonych zapisów nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest 
udostępniany w związku z błędami w treści Prospektu, o których Spółka powzięła wiadomość po dokonaniu 

przydziału Akcji Oferowanych, lub czynnikami, które zaistniały lub o których Spółka powzięła wiadomość po 
dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.  

Złożenie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego inwestora m.in., że: (i) zapoznał się z 
treścią Prospektu, (ii) wyraził zgodę na brzmienie Statutu, (iii) zaakceptował warunki Oferty, (iv) wyraził zgodę na 
przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż liczba podana w złożonych przez niego zapisach bądź 

nieprzydzielenie mu żadnych Akcji Oferowanych, w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie 
oraz (v) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty 
oraz zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz innymi odpowiednimi regulacjami (wyłącznie 
w odniesieniu do osób fizycznych).  

Inwestor jest związany zapisem na Akcje Oferowane od daty złożenia zapisu do dnia dokonania przydziału Akcji 

Oferowanych, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy od dnia rozpoczęcia Oferty (tj. od dnia 
rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane). Inwestor przestaje być związany zapisem w przypadku 
odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia Oferty.  

Spółka nie planuje korzystania z usług agentów do spraw płatności. W momencie składania zapisów Inwestorzy 

nie będą ponosić dodatkowych kosztów ani uiszczać podatków, z wyjątkiem ewentualnych kosztów związanych z 
otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, o ile Inwestor składający zapis na Akcje Oferowane 
nie posiadał takiego rachunku wcześniej, oraz kosztów prowizji maklerskiej, zgodnie z postanowieniami właściwych 
umów i regulaminów podmiotu przyjmującego zapis. Informacje na temat opodatkowania znajdują się w rozdziale 
„Opodatkowanie”. 

Zasady płatności za Akcje Oferowane  

Inwestorzy powinni opłacić w całości składany zapis najpóźniej do godziny wskazanej w zaproszeniu do składania 
zapisu w dniu zakończenia okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów w złotych w wysokości odpowiadającej 
iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor złożył zapis lub zapisy, oraz Ceny Ostatecznej Akcji 
Oferowanych, w sposób zgodny z instrukcjami wskazanymi w zaproszeniu do składania zapisów. W przypadku 

dokonania przez Inwestora niepełnej wpłaty zapis może zostać uznany za ważny w odniesieniu do liczby Akcji 
Oferowanych nie wyższej niż wynikająca z dokonanej wpłaty na Akcje Oferowane. Wpłaty z tytułu zapisów na Akcje 
Oferowane powinny być dokonywane przelewem w złotych, na rachunek wskazany w zaproszeniu do złożenia 
zapisu. Jako datę wpłaty uznaje się datę uznania tego rachunku kwotą pieniężną. Środki wpłacane za Akcje 
Oferowane nie są oprocentowane. 

Przydział Akcji Oferowanych  

Decyzja o alokacji i przydziale Akcji Oferowanych Inwestorom będzie miała charakter uznaniowy i zostanie podjęta 
przez Spółkę, w uzgodnieniu Oferującym, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu.  

Przydział Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom w liczbie, o której poszczególni Inwestorzy zostaną 
poinformowani w zaproszeniu do złożenia zapisu, nastąpi na podstawie złożonych przez nich zapisów, pod 
warunkiem pełnego opłacenia złożonego zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie i zgodnie z 
informacjami wskazanymi w zaproszeniu do złożenia zapisu.  

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu zostaną wysłane zaproszenia przez Oferującego do złożenia 
zapisu na Akcje Oferowane do Inwestorów. Inwestorom, do których wysłane zostaną zaproszenia, Akcje 
Oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w zaproszeniach liczbą Akcji Oferowanych, pod warunkiem 
prawidłowego złożenia i opłacenia zapisu.  
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Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy uchylili się od skutków złożonych zapisów w trybie art. 51a 
i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, mogą zostać przydzielone Inwestorom, zarówno tym, którzy wzięli 

udział w procesie budowania księgi popytu, jak i również tym, którzy nie wzięli udziału w procesie budowania księgi 
popytu („Inwestorzy Zastępczy”), pod warunkiem prawidłowego złożenia i opłacenia przez Inwestorów Zastępczych 
zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich zapisów na Akcje Oferowane skierowane na 
zasadach określonych w niniejszym rozdziale. 

Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy uchylili się od skutków złożonych zapisów w trybie art. 51a 
Ustawy o Ofercie Publicznej, nie złożyli zapisów w odpowiedzi na zaproszenie lub nie opłacili złożonych zapisów w 
terminie, mogą zostać zaoferowane i przydzielone Inwestorom Zastępczym, pod warunkiem prawidłowego złożenia 
i opłacenia przez Inwestorów Zastępczych zapisów złożonych w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takich 
zapisów na Akcje Oferowane na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.  

W przypadku dokonania niepełnej wpłaty na Akcje Oferowane bądź złożenia przez Inwestora zapisu lub zapisów 
na liczbę Akcji Oferowanych mniejszą niż określona w zaproszeniu takiemu Inwestorowi zostanie przydzielona taka 
liczba Akcji Oferowanych, na jaką Inwestor dokonał wpłaty, lub też na podstawie uznaniowego wyboru Spółki 
działającej w uzgodnieniu z Oferującym takiemu Inwestorowi może zostać przydzielona mniejsza liczba Akcji 
Oferowanych niż wynikająca z dokonanej wpłaty lub może nie zostać mu przydzielona żadna Akcja Oferowana. W 
przypadku złożenia przez Inwestora zapisu lub zapisów na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z 
otrzymanego zaproszenia, Inwestorowi takiemu zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca z 
otrzymanego przez niego zaproszenia. 

Zwrot środków pieniężnych Inwestorom, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje 
Oferowane zostały unieważnione lub nieuwzględnione, oraz nadpłat zostanie dokonany w terminie do 14 dni od 
dnia przydziału Akcji Oferowanych lub od daty ogłoszenia o odstąpieniu Oferty, bez jakichkolwiek odsetek bądź 
odszkodowań na rachunek wskazany w formularzu zapisu przez danego Inwestora.  

W zakresie, w jakim będą tego wymagać przepisy prawa, informacje dotyczące wyników przydziału Akcji 
Oferowanych zostaną opublikowane w raporcie bieżącym zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim, przy czym rozpoczęcie notowania Akcji Oferowanych oraz Praw 
do Akcji będzie możliwe przed podaniem do publicznej wiadomości wyników przydziału Akcji Oferowanych. 

Ponadto, zgodnie z art. 439 KSH, wykazy subskrybentów ze wskazaniem liczby i rodzaju przyznanych każdemu z 
nich akcji zostaną wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych i pozostawione 
do wglądu w ciągu następnych dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. 

Rozliczenie  

Na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane, zostaną 
zapisane Prawa do Akcji, które po dokonaniu przez sąd rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji Akcji Oferowanych zostaną zastąpione przez Akcje Oferowane (zob. punkt „Rejestracja Akcji 
Oferowanych i Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych” poniżej).  

Jeżeli dane przekazane przez Inwestora na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych lub Praw do Akcji na rachunkach 
papierów wartościowych będą niekompletne lub nieprawidłowe, Inwestor musi liczyć się z zapisaniem Akcji 
Oferowanych lub Praw do Akcji na swoim rachunku papierów wartościowych w terminie późniejszym, po 
uzupełnieniu lub skorygowaniu przez Inwestora niezbędnych danych.  

Oferujący nie ponosi odpowiedzialności za niezapisanie Akcji Oferowanych lub Praw do Akcji na rachunku papierów 
wartościowych Inwestora, jeżeli jest to spowodowane podaniem przez Inwestora niekompletnych lub 
nieprawidłowych danych na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych lub Praw do Akcji na rachunku papierów 
wartościowych.  

Niedojście Oferty do skutku  

Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w następujących wypadkach:  

 Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty Akcji Oferowanych; lub  

 Zarząd nie złoży wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w terminie 
przewidzianym przez prawo; lub 
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 uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych.  
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego, wynikającego z emisji Akcji Oferowanych, uzależniona jest także 
od złożenia przez Zarząd odpowiednio oświadczenia określającego ostateczną sumę, o jaką ma zostać 
podwyższony kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie 
wysokości kapitału zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami. 
Oświadczenie to, złożone na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostać załączone do 
wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez 
Zarząd spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 
Oferowanych i tym samym niedojście emisji Akcji Oferowanych do skutku.  

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW 
zwrot wpłat na rzecz inwestorów zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów 
wartościowych będą zapisane Prawa do Akcji w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań 
Praw do Akcji na rynku równoległym GPW. Kwota zwracanych w tym przypadku wpłat stanowić będzie iloczyn 
liczby Praw do Akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora oraz Ceny Ostatecznej Akcji 
Oferowanych. 

Rejestracja Akcji Oferowanych i Praw do Akcji w depozycie papierów wartościowych  

Spółka złoży do KDPW wniosek o podjęcie przez Zarząd KDPW uchwały o warunkowej rejestracji Akcji 
Oferowanych i Praw do Akcji.  

Niezwłocznie po zakończeniu przydziału Akcji Oferowanych Zarząd złoży do GPW wniosek o wprowadzenie do 

obrotu na rynku równoległym GPW Praw do Akcji. Spółka przewiduje, że obrót Prawami do Akcji rozpocznie się w 
terminie około tygodnia po dokonaniu przydziału, przy czym termin ten nie zależy wyłącznie od Spółki.   

Niezwłocznie po zakończeniu przydziału Akcji Oferowanych Zarząd złoży wniosek do sądu rejestrowego w sprawie 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych. Po rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Zarząd złoży wniosek o wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na rynku równoległym 

GPW. Przewiduje się, że obrót Akcjami Oferowanymi rozpocznie się w terminie około miesiąca od dokonania 
przydziału, przy czym termin ten nie zależy wyłącznie od Spółki.  

Po zarejestrowaniu Akcji Oferowanych w KDPW zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, w zamian za 
posiadane na rachunkach w tym dniu Prawa do Akcji. W zamian za każde jedno Prawo do Akcji na rachunku 

danego inwestora zapisana zostanie jedna Akcja Oferowana. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji będzie ostatnim 
dniem obrotu nimi na GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego, notowane będą Akcje Oferowane. 
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ROZDZIAŁ XVII – RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE 
ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM  
I ZBYWANIEM AKCJI 

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Rynek giełdowy instrumentów finansowych w Polsce jest prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. GPW prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa, w tym Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, oraz wewnętrznych regulacji, w tym statutu GPW i Regulaminu Giełdy.  

Rynek giełdowy prowadzony przez GPW jest rynkiem regulowanym w rozumieniu stosownych przepisów prawa 
unijnego i Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Ponadto, GPW organizuje i prowadzi Alternatywny 
System Obrotu, niebędący rynkiem regulowanym. W ramach rynku giełdowego prowadzonego przez GPW 
wyodrębniono rynek podstawowy (tzn. rynek oficjalnych notowań giełdowych) oraz rynek równoległy. 
 
Według danych, dostępnych na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl), na dzień 12 stycznia 2017 r. na GPW 
notowano akcje 486 spółek (z czego 53 to spółki zagraniczne). Kapitalizacja rynkowa notowanych spółek krajowych 
wyniosła 576 084,04 mln zł, a notowanych spółek zagranicznych 553 339,85 mln zł. 
 
Papiery wartościowe podlegające dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym w Polsce nie mają formy 
dokumentu od chwili ich zarejestrowania na podstawie umowy z KDPW – instytucją pełniącą funkcje depozytowe i 
rozrachunkowe w Polsce, tj. ich dematerializacji. Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych 
powstają z chwilą ich zapisania po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej 
posiadaczem tego rachunku. Wyjątkiem od wskazanej zasady są papiery wartościowe zapisane na rachunkach 
zbiorczych – w takim przypadku uprawnionym z takich papierów wartościowych nie jest posiadacz rachunku. Za 
osobę uprawnioną z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym uważana jest osoba wskazana 
podmiotowi prowadzącemu taki rachunek przez jego posiadacza, w liczbie wynikającej z takiego wskazania. 
Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery z 
chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W odniesieniu do papierów 
wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym za świadectwo depozytowe uważa się dokument o treści 
tożsamej z treścią świadectwa depozytowego, sporządzony w języku polskim lub angielskim i wystawiony przez 
posiadacza takiego rachunku. 
 
Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, taki jak dom maklerski czy bank powierniczy, wystawia 
na żądanie jego posiadacza imienne świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów 
wartościowych zapisanych na rachunku. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających 
z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na 
podstawie zapisów na rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu. Świadectwo depozytowe może być wystawione przez domy maklerskie, banki prowadzące 
działalność maklerską, banki powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, KDPW oraz NBP – jeżeli 
oznaczenie tych rachunków pozwala na identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych. 
 
Od chwili wystawienia świadectwa papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być 
przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed upływem 
terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych 
na tym rachunku. Te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, pod warunkiem, że 
cel wystawienia każdego ze świadectw jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych świadectwach zamieszcza 
się również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku z wcześniejszym wystawieniem 
innych świadectw. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na zasadzie 
płatności przy odbiorze (tzw. zasada delivery vs payment), a przeniesienie praw następuje w dwa dni po zawarciu 
transakcji. Co do zasady, każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz rachunek 
gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a każda firma 
inwestycyjna i podmiot prowadzący działalność powierniczą musi posiadać odpowiednie konta i rachunki w KDPW 
oraz rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym. Podmioty uprawnione do prowadzenia rachunków papierów 
wartościowych mogą również prowadzić w ramach depozytu papierów wartościowych lub systemu rejestracji 
papierów wartościowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski tzw. rachunki zbiorcze, czyli rachunki, na 
których mogą być rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe nienależące do osób, dla których rachunki 
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te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. Rachunki zbiorcze mogą być prowadzone jedynie dla 
podmiotów wymienionych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
 
Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW, KDPW CCP S.A. spółka zależna od KDPW, jest obowiązana 
przeprowadzać, na podstawie listy transakcji przekazanej przez GPW (zbiory posesyjne), rozliczenia zawartych 
przez członków GPW transakcji. Z kolei członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek, których 
przeprowadzono transakcje. 
 
Na Datę Prospektu sesje na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-17:05 czasu 
warszawskiego, o ile zarząd GPW nie postanowi inaczej. 
 
Oferty, w zależności od rynku notowań danych papierów wartościowych, są zgłaszane w systemie notowań ciągłych 
(rynek podstawowy) lub w systemie kursu jednolitego z jednokrotnym lub dwukrotnym określeniem kursu 
jednolitego (rynek równoległy). Dla dużych pakietów akcji możliwe są tak zwane transakcje pakietowe prowadzone 
poza systemem notowań ciągłych lub kursu jednolitego. 
 
Informacje o kursie, wolumenie obrotów oraz wszelkich prawach szczególnych (prawie poboru, prawie do 
dywidendy) w odniesieniu do poszczególnych akcji są dostępne na oficjalnej stronie GPW (www.gpw.pl). 
 
Prowizje maklerskie nie są w Polsce ustalane przez GPW ani inne organy regulacyjne. Są one ustalane przez dom 
maklerski, który realizuje transakcję. 
 
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi polski rynek papierów wartościowych są trzy ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r.: (i) Ustawa o Ofercie Publicznej, (ii) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz (iii) Ustawa o 
Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym. Od dnia 19 września 2006 r. nadzór nad rynkiem kapitałowym jest ponadto 
regulowany przez Ustawę o Nadzorze Finansowym. Ponadto, polski rynek kapitałowy funkcjonuje na zasadach 
określonych w rozporządzeniach do powyższych ustaw oraz w regulacjach unijnych, które – tak jak rozporządzenia 
unijne – znajdują bezpośrednie zastosowanie w Polsce. 
 
Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce jest KNF. 

2. Ustawa o Ofercie Publicznej  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie każdy:  

– kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej, lub  

– posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 
75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, lub  

– kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% 
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań 
giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do 
notowań na innym rynku regulowanym, lub  

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

jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 Dni Roboczych od 
dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności 
mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w 
transakcji zawartej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – nie później niż w terminie 6 dni 
sesyjnych od dnia zawarcia transakcji, przy czym za dni sesyjne uważa się dni sesyjne ustalone przez spółkę 
prowadzącą rynek regulowany lub przez podmiot organizujący alternatywny system obrotu w regulaminie zgodnie 
z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze publikacji na stronie internetowej. 
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie a także podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, 
posiadających akcje spółki oraz o osobach o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 
Zawiadomienie powinno zawierać również informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów, o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz 
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
gdy podmiot posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać wymienione w niniejszym zdaniu 
informacje odrębnie dla każdego rodzaju. Zawiadomienie powinno zawierać również informację o liczbie głosów z 
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akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub 
zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, 
oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane 
wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia 
oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji, a także o liczbie głosów z akcji, obliczonej 
w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się 
instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych 
instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych oraz o łącznej sumie liczby 
głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej 
liczbie głosów. Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. Obowiązek dokonania zawiadomienia 
nie powstaje w przypadku, gdy po rozrachunku  w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych 
na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej 
liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie 
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku 
z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego lub pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

Ponadto obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają w przypadku gdy prawa głosu są związane z 
papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz 
którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego 
prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył 
określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które po 
upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z 
którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub które odnoszą się do akcji emitenta w 
sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych 
określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. W 
przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, liczba głosów 
posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony 
lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. W przypadku instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba 
głosów posiadanych w spółce publicznej, związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi 
liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty 
finansowe, oraz współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa 
się zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającym 
dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów 
technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji. Obowiązki, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie, 
powstają również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio 
zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów 
wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej 
określone w art. 69 Ustawy o Ofercie.  

Przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem ust. 2, wyłącznie w 
wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma 
nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w art. 74 (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, 
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako 
wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który 
pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów, do: 

– ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów albo 

– do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów 

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów 
ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału 
zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie). 

Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy 
przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym 
udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego obowiązku liczy się 
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od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 
Ustawy o Ofercie). 

Przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie, z zastrzeżeniem ust. 2, w 
wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki 
(art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie), 

W przypadku, gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, 
objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako 
wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 
uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który 
pośrednio nabył akcje, jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów, do 
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, chyba że 
w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie 
zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału 
zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania akcji. 

Akcjonariusz, który w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 
Ustawy o Ofercie nabył, po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny 
sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania obowiązku o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, jest 
obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje 
w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym 
w art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie (art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Przepis art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie stosuje 
się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje spółki publicznej.  

Obowiązek, o którym mowa w art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma zastosowanie także w przypadku, gdy 
przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym 
udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin wykonania tego obowiązku liczy się 
od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 
Ustawy o Ofercie).  

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie, obowiązki wskazane w art. 73 Ustawy o Ofercie nie powstają w przypadku 
nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia 
sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej.  

Zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie obowiązki, o których mowa w art. 73 i art. 74 tej ustawy, nie powstają w 
przypadku nabywania akcji:  

– spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu 
zorganizowanego,  

– od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku nie stosuje się art. 5 Ustawy o 
Ofercie; 

– w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,  

– zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego zawartą przez uprawnione podmioty na 
warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych,  

– obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania 
z trybu zaspokojenia, polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,  

– w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili 
jego wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu 
zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o Niektórych Zabezpieczeniach 
Finansowych.  

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 
zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie 
akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są zdematerializowane lub obligacje emitowane przez 
Skarb Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w 
przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie mogą być nabywane wyłącznie 
zdematerializowane akcje innej spółki albo inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo 
głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie 
musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po 
cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1–3 Ustawy o Ofercie.  

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w 
wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie 
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zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej 
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za 
pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest 
zobowiązany, nie później niż na 14 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do 
równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na 
którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie 
od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie 
dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki jest 
dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie 
nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot obowiązany do 
ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, 
wraz z jego treścią, przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku 
ich braku, bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). W przypadku gdy akcje będące 
przedmiotem wezwania są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz w innym państwie członkowskim, podmiot ogłaszający wezwanie jest obowiązany zapewnić na terytorium tego 
państwa szybki i łatwy dostęp do wszelkich informacji i dokumentów, które są przekazane do publicznej wiadomości 
w związku z wezwaniem, w sposób określony przepisami państwa członkowskiego (art. 77 ust. 6 Ustawy o Ofercie). 
Po otrzymaniu zawiadomienia KNF może, najpóźniej na 3 Dni Robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania 
zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania 
wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy 
o Ofercie). Żądanie KNF doręczone podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem którego jest ogłoszone i prowadzone wezwanie, uważa się za 
doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. W okresie pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz 
spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a 
zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub 
wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, 
dotyczącego istotnych spraw spółki, mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego 
wezwania oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z 
których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania oraz nie mogą nabywać 
pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie). Po zakończeniu 
wezwania podmiot, który ogłosił wezwanie jest obowiązane zawiadomić w trybie, o którym mowa w art. 69 Ustawy 
o Ofercie, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w 
wyniku wezwania (art. 77 ust. 7 Ustawy o Ofercie).  

Cena akcji proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 i art. 74 Ustawy o Ofercie, powinna zostać ustalona 
na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie.  

Wymienione wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 Ustawy o Ofercie, spoczywają również na:  

– podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 
nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej  

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

– inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,  

– inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,  

- alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

- inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego w rozumieniu Ustawy o 
Funduszach Inwestycyjnych, 

- inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 
ten sam podmiot, 

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

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

– w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub 
większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach 
Inwestycyjnych, w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których 
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podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym 
zgromadzeniu,  

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

– pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do 
wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących dyspozycji co do 
głosowania,  

– wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki 
wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie 
tych obowiązków,  

– podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie powyższym, posiadając akcje spółki 
publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach, 

- pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na rachunku papierów 
wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

W przypadkach wskazanych w ostatnim i przedostatnim punkcie, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze 
stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie 
przedostatnim, domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:  

– małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,  

– osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,  

– mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,  

– jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości.  

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według 
własnego uznania.  

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków, wlicza się:  

– po stronie podmiotu dominującego – liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,  

– po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu w przypadku gdy akcjonariusz 
nie wydał wiążących dyspozycji co do głosowania – liczbę głosów z akcji spółki, objętych tym pełnomocnictwem,  

liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z 
mocy statutu, umowy lub przepisów prawa.  

Podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o 
Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki 
publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów.  

Stosownie do art. 90 Ustawy o Ofercie przepisów rozdziału 4 tej ustawy, dotyczącego znacznych pakietów akcji 
spółek publicznych, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji 
określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zadań 
związanych z organizacją rynku regulowanego.  

Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę 
inwestycyjną w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 90 Ustawy o Ofercie, które łącznie z akcjami już 
posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o 
ile:  

- prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz  

– firma inwestycyjna, w terminie 4 Dni Roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o 
których mowa w ust. 1, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a Ustawy o Ofercie, 
właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz  

– firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 
ustawy.  
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Przepisów rozdziału 4 ustawy, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy 
o Ofercie, nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, która została zdefiniowana w 
art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie.  

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania akcji w ramach systemu 
zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez:  

– Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie;  

– spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 
ust. 2 Ustawy o Obrocie, w regulaminie, o którym mowa w art. 48 ust. 15 tej ustawy;  

– spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o Obrocie.  

Przepisów art. 69-69b Ustawy o Ofercie nie stosuje się do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy 
inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 
87 ust. 1 pkt 3 lit. b, Ustawy o Ofercie pod warunkiem, że:  

– towarzystwo funduszy inwestycyjnych, spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w 
związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego;  

– podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na 
walnym zgromadzeniu spółki publicznej;  

– podmiot dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt powyżej, 
wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych 
zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.  

Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do podmiotu dominującego mającego siedzibę w państwie 
niebędącym państwem członkowskim, który prowadzi działalność równoważną z działalnością spółki zarządzającej 
mającej siedzibę na terytorium państwa członkowskiego lub który wykonuje czynności polegające na zarządzaniu 
portfelami instrumentów finansowych.  

Warunki, o których mowa w ust. 1d pkt 1 i 2 art. 90 Ustawy o Ofercie uważa się za spełnione, jeżeli:  

– struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy 
inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej;  

– osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub firmę 
inwestycyjną, działają niezależnie;  

– w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną 
umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych – w relacjach pomiędzy tym podmiotem a 
towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje niezależność. 

Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji własnych przez spółkę publiczną 
lub podmiot działający na jej rachunek lub w jej imieniu, pod warunkiem że to nabywanie lub zbywanie odbywać się 
będzie w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z 
dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 
zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23 grudnia 2003, str. 
33, z późń. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 6, str. 342), w ramach stabilizacji instrumentów 
finansowych, oraz że prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane ani w żaden inny sposób 
wykorzystywane w celu wpływania na zarządzanie emitentem.  

Przepisów art. 69-69b nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych przez bank 
krajowy, instytucję kredytową lub firmę inwestycyjną, do portfela handlowego w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 
ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 
(Dz.Urz. UE L 176 z 27 czerwca 2013, str. 1, z późń. zm.), jeżeli: 

- udział w ogólnej liczbie głosów związany z posiadanymi instrumentami finansowymi stanowi mniej niż 5% ogólnej 
liczby głosów oraz 

- prawa głosu wynikające z akcji znajdujące się w portfelu handlowym nie są wykonywane.  

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 
Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 
Ustawy o Ofercie, dotyczącego wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z 
udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie 
praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu. 

Ponadto przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie, z wyjątkiem art. 69-69b, art. 70 Ustawy o Ofercie oraz art. 87 ust. 
1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, w zakresie dotyczącym art. 69 tej ustawy, nie stosuje się w przypadku 
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porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, 
dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu 
wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie oraz w art. 385 § 3, art. 
400 § 1, art. 422, art. 425 i art. 429 § 1 KSH. 

Ustawa o Ofercie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w sposób 
następujący:  

– zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie prawo głosu z: 

– akcji spółki publicznej, będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, powodującego 
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu 
nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 
Ustawy o Ofercie),  

– wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem 
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie),  

– akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie (art. 89 
ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie),  

nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku 
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 
lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5, nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że 
wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie). 

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 art. 89 Ustawy o Ofercie, dotyczy także 
wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył 
akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo nie wykonał 
obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie (art. 89 ust. 2a Ustawy o 
Ofercie). W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 
ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie podmiot, który nabył lub objął akcje, 
oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji (art. 89 ust. 2b Ustawy o Ofercie). 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1–2b art. 89 Ustawy o 
Ofercie, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z 
zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (art. 89 ust. 3 Ustawy o Ofercie).  

Ustawa o Ofercie wprowadza instytucje przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu. 

Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 
zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w 
tej spółce, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od 
pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku 
przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia 
w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a 
ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i 
przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 Dni Roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego 
wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek 
regulowany, na którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych 
– wszystkich tych spółek. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie 
od przymusowego wykupu jest niedopuszczalne.  

Na podstawie art. 83 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz spółki publicznej może żądać wykupienia posiadanych przez 
siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. 
Żądanie to składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub 
przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego 
zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie każda ze stron 
porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, 
wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów. 
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Zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie na każdego, kto:  

– nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o Ofercie, 

– przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 73 i art. 74 
Ustawy o Ofercie,  

– nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie,  

– nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia 
akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie,  

– nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 
2 lub 5 Ustawy o Ofercie,  

– nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 90a ust. 
1 Ustawy o Ofercie, 

– wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie, nie wprowadza niezbędnych 
zmian lub uzupełnień w treści wezwania, albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,  

– nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 ust. 3 Ustawy o 
Ofercie,  

– w wezwaniu, o którym mowa w art. 73 , art. 74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą, niż określona na podstawie 
art. 79 Ustawy o Ofercie,  

– bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a 
Ustawy o Ofercie, 

– nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 73, art. 74, art. 79 lub art. 91 
ust. 6 Ustawy o Ofercie,  

– dokonuje przymusowego wykupu niezgodnego z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie, 

– nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie, 

– wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86. ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw 
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień, 

– nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie, 

- dopuszcza się czynów, o których mowa powyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 

KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 złotych, przy czym może być ona 
nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w 
skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na 
walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki. 

W decyzji, o której mowa, KNF może zobowiązać podmiot dopuszczający się naruszenia do zaniechania lub 
powstrzymania się od podejmowania działań stanowiących naruszenie lub wyznaczyć termin ponownego 
wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą 
nałożenia kary pieniężnej. 
Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 - 69b Ustawy o Ofercie, lub 
dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, Komisja może nałożyć 
karę pieniężną: (1) w przypadku osób fizycznych -do wysokości 1 000 000 zł; (2) w przypadku innych podmiotów -
do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego 
w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł. W decyzji, o 
której mowa, Komisja Nadzoru Finansowego może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub 
dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej, i w razie 
bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. 

3. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

- papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku 
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu; 
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- dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych 
w Ustawie o Ofercie, albo obrotu papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku 
regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej. 

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku 
prawnym o podobnym charakterze (podmioty wymienione w art. 156 Ustawy o Obrocie), nie mogą nabywać lub 
zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 
innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie. 

Okresem zamkniętym jest: 

– okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną, wymienioną w art. 156 Ustawy o Obrocie, informacji poufnej 
dotyczącej emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o 
Obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

– w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był 
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna, o której mowa w art. 156 Ustawy o Obrocie, nie 
posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

– w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna, o której mowa w art. 156 Ustawy o 
Obrocie, nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

– w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna, o której mowa w art. 156 Ustawy o 
Obrocie, nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.  

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne 
osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji 
poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane 
do przekazywania do KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których 
mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, 
praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o 
dopuszczenie do obrotu na takim rynku.  

Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze nie mogą dokonywać żadnych transakcji na 
swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, albo 
instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych w okresie 30 dni przed 
przekazaniem raportu okresowego. Emitent może zezwolić na dokonywanie transakcji w trakcie okresu 
zamkniętego: (i) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak 
poważne trudności finansowe; (ii) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji 
pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których 
korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. 
Zgodnie z rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze, osoby blisko związane z osobami 
pełniącymi obowiązki zarządcze zobowiązane są do powiadamiania o transakcjach zawieranych na własny 
rachunek dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub praw pochodnych bądź innych 
powiązanych z nimi instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, jak również w 
alternatywnym systemie obrotu oraz zorganizowanych platformach obrotu. Osoby zobowiązane informują emitenta 
oraz KNF; emitent podaje informacje o transakcji do publicznej wiadomości. Emitenci: (i) informują osoby pełniące 
obowiązki zarządcze o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach, (ii) sporządzają listę wszystkich osób 
pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych. Osoby pełniące obowiązki zarządcze -
informują osoby blisko z nimi związane o ich obowiązkach dot. powiadamiania o transakcjach. Rozporządzenie 
MAR nie definiuje wysokości pieniężnych kar administracyjnych nakładanych z tytułu naruszeń obowiązków, jednak 
określa wspólne wymogi dla państw członkowskich UE przez wskazanie górnych granic sankcji, które są znacząco 
wyższe niż obecnie obowiązujące w prawie polskim (osoba fizyczna 500 tys. euro, osoby prawne – 1 milion euro). 

Ustawa o Obrocie reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków z niej wynikających w sposób 
następujący:  
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– na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie, która w czasie trwania okresu zamkniętego 
dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub 1a Ustawy o Obrocie, KNF może, w drodze decyzji, 
nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 tysięcy złotych chyba że zaistnieją warunki określone w art. 159 ust. 1b 
Ustawy o Obrocie (art. 174 ust. 1 ustawy), 

– na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o 
Obrocie, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 100 tysięcy złotych chyba że osoba ta 
zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską, zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych w sposób, który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarzadzania 
albo przy zachowaniu należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 
175 ust. 1 Ustawy o Obrocie).  

4. Rozporządzenie MAR 

Z dniem 3 lipca 2016 r. weszło w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 203/125/WE i 2004/72/WE. Rozporządzenie 
to, zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE z 2012 r. C 326, str. 1 z późn. zm.) 
ma zasięg ogólny, wiążący w całości i jest bezpośrednio stosowane w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.  
Dodatkowo do dnia 3 lipca 2016 r. do polskiego porządku prawnego miała zostać implementowana Dyrektywa 
MAD, która m.in. zobowiązuje państwa członkowskie UE do wprowadzenia sankcji karnych za manipulacje na 
rynku, co na Datę Prospektu jeszcze nie nastąpiło. 

W związku z dopuszczeniem Akcji do obrotu na rynku równoległym GPW Emitent będzie musiał wprowadzić w 
życie procedury odpowiednie dla spółek publicznych, w tym uwzględniających przepisy Rozporządzenia MAR oraz 
Dyrektywy MAD. Wprowadzenie przez Emitenta nieprawidłowych procedur obowiązujących spółki publiczne, w tym 
do wymogów Rozporządzenia MAR, lub nieprawidłowa interpretacja nowych przepisów mogą skutkować m.in. 
nałożeniem na Emitenta dotkliwych sankcji przez organy nadzoru. Wystąpienie takich zdarzeń może negatywnie 
wpłynąć na działalność, sytuacji finansowej, wyniki działalności lub perspektywy Grupy, a także cenę Akcji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR, bez uszczerbku dla jakichkolwiek sankcji karnych oraz bez uszczerbku dla 
uprawnień nadzorczych właściwych organów, państwa członkowskie zgodnie z prawem krajowym przyznają 
właściwym organom uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji administracyjnych i innych środków 
administracyjnych w związku co najmniej z naruszeniami wynikającymi z Rozporządzenia MAR.  

Zgodnie art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu 
MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, 
podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, 
listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej 
następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych: 

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15 000 000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych 
obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 
zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie 
krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; 

- w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2 500 000 EUR lub 2% całkowitych rocznych obrotów 
na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.; 
oraz 

- w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1 000 000 EUR, a w państwie członkowskim, w 
którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r. 

5. Kodeks Spółek Handlowych – obowiązek zawiadomienia spółki o osiągnięciu 
stosunku dominacji 

Spółka dominująca, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, ma obowiązek zawiadomić spółkę 
zależną o powstaniu lub ustaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, 
pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących 
więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem 
obowiązku zawiadomienia, jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez 
uwzględnienia głosów nieważnych. 
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Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej może żądać, aby spółka handlowa, 
która jest wspólnikiem albo akcjonariuszem w tej spółce, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku 

dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej wspólnikiem albo 
akcjonariuszem w tej samej spółce kapitałowej. Uprawniony może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów 
albo liczby udziałów lub głosów, jakie spółka handlowa posiada w tej spółce kapitałowej, w tym także jako 
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz 
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

6. Rozporządzenie Rady w Sprawie Kontroli Koncentracji 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 
20 stycznia 2004 r. w Sprawie Koncentracji. Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze 
wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie 
koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Koncentracje 
wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

– zawarciu odpowiedniej umowy, 

– ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

– przejęciu większościowego udziału. 

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

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku gdy: 

– łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 5 mld EUR, 
oraz  

– łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym 
i tym samym państwie członkowskim.  

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  

– łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 mld EUR, 

– w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

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

– łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym 
i tym samym państwie członkowskim. 

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

7. Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość  
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1 000 000 000 EUR lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w 
koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 EUR. 

Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których 
należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów). Wartość denominowana w euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut 
obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok 
zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej 
lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 
000 EUR; 

1a) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 
000 euro; 

1b) polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy 
kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy 
kapitałowej - jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót 
realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro; 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli 
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie 
w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia, 
oraz że: 

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

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego 
majątku lub tych akcji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć w drodze 
decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie 
przed upływem roku od dnia ich nabycia. 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 
kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 
przejmowanego, 

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący 
kontrolę, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub 
przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach 
koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim 
decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani 
do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub 
zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w 
decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 
2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana. 
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ROZDZIAŁ XVIII – OPODATKOWANIE 
Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale są oparte wyłącznie na przepisach prawa podatkowego 
obowiązujących w Polsce na Datę Prospektu. Na skutek zmian legislacyjnych lub zmian w interpretacji przepisów 
podatkowych, w tym na skutek zmian w orzecznictwie sądów administracyjnych lub praktyce organów 
podatkowych, stwierdzenia zawarte w Prospekcie mogą stracić aktualność. Zmiany takie mogą być retroaktywne. 

Poniższe informacje mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej analizy skutków podatkowych w prawie 
polskim związanych z nabyciem, posiadaniem lub zbyciem Akcji przez inwestorów. Z tych względów wszystkim 
inwestorom zaleca się skorzystanie w indywidualnych przypadkach z porad doradców podatkowych, finansowych 
i prawnych lub uzyskanie oficjalnego stanowiska odpowiednich organów administracyjnych właściwych w tym 
zakresie. 

Za wyjątkiem konsekwencji podatkowych zwolnień, o których mowa w niniejszym rozdziale, poniższy opis nie 
obejmuje specyficznych konsekwencji podatkowych mających zastosowanie w przypadku podmiotowych lub 
przedmiotowych zwolnień z podatku dochodowego (np. dotyczących krajowych lub zagranicznych funduszy 
inwestycyjnych). 

Znajdujące się poniżej określenia, mają znaczenie, jakie przypisane są im na gruncie polskiego prawa 
podatkowego. 

1. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podatkiem 
dochodowym od osób prawnych  

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych  

Opodatkowanie  dochodów  z  odpłatnego  zbycia  papierów  wartościowych  uzyskiwanych  przez  osoby  fizyczne 
mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w 
Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich 
dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek 
podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę 
fizyczną, która: 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek 
interesów życiowych) lub 

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. 

Powyższe zasady stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których 
stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). Umowy te mogą 
w szczególności inaczej definiować „miejsce zamieszkania” osoby fizycznej oraz precyzować pojęcie „ośrodka 
interesów życiowych”. 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych 
z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (w tym akcji i praw do akcji) lub pochodnych instrumentów 
finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz 
z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana 
część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Przez dochód z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych należy rozumieć nadwyżkę uzyskanych z tego tytułu przychodów (co do zasady, ceny papierów 
wartościowych określonej w umowie) nad kosztami uzyskania tego przychodu (co do zasady, wydatkami 
poniesionymi na ich nabycie lub objęcie; w przypadku odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przez 
podatnika w drodze spadku, kosztami uzyskania przychodu są wydatki poniesione przez spadkodawcę w celu 
objęcia lub nabycia tych papierów wartościowych) osiągniętą w roku podatkowym. W przypadkach, gdy cena 
papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od ich wartości rynkowej, przychód z 
odpłatnego zbycia określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej tych 
papierów wartościowych. 

Przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia 
na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Wskazanych dochodów nie łączy się z 
dochodami osiąganymi przez daną osobę z innych źródeł i podlegają one odrębnemu opodatkowaniu. Jeżeli 
podatnik dokonuje odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych po różnych cenach i nie jest możliwe 
określenie ceny nabycia zbywanych papierów wartościowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się 
zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej. Zasadę, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych. 
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Wolny od podatku dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia papierów wartościowych otrzymanych w drodze 
darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn (art. 21 ust. 1 pkt 105 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych).  

W trakcie roku podatkowego osoby fizyczne uzyskujące dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nie 
są obowiązane do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek (ani zaliczka) z opisanego powyżej tytułu 
nie jest także pobierany przez płatników. Natomiast po zakończeniu danego roku podatkowego, który w przypadku 
osób fizycznych tożsamy jest z rokiem kalendarzowym, podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych zobowiązani są wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć należny podatek 
dochodowy i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego. 

W przypadku poniesienia w roku podatkowym straty ze zbycia papierów wartościowych, strata ta może obniżyć 
dochód uzyskany z tego źródła (tj. ze zbycia papierów wartościowych) w najbliższych kolejno po sobie 
następujących pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może 
przekroczyć 50% kwoty tej straty. Strata poniesiona z tytułu zbycia papierów wartościowych nie łączy się ze stratami 
poniesionymi przez podatnika z innych tytułów (źródeł przychodów). 

Roczne zeznanie podatkowe podatnik powinien sporządzić w terminie do końca kwietnia roku następującego po 
roku podatkowym, w którym podatnik dokonał odpłatnego zbycia, na podstawie imiennych informacji o wysokości 
osiągniętego dochodu, przekazanych mu (do końca lutego roku następującego po roku podatkowym) przez osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej. W tym samym terminie podatnik jest obowiązany zapłacić należny 
podatek w kwocie wykazanej w tym zeznaniu. 

Powyższych przepisów nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje w wykonywaniu 
działalności gospodarczej, gdyż w takim przypadku przychody z ich sprzedaży powinny być kwalifikowane, jako 
pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach właściwych dla dochodu z tego źródła. 

Opodatkowanie  dochodów  z  odpłatnego  zbycia  papierów  wartościowych  uzyskiwanych  przez  osoby  fizyczne 
niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce ograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu)  

W myśl art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 
dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).  

Zgodnie z art. 4a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych powyższy przepis stosuje się 
z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita 
Polska. 

Osoby objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym uzyskujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają analogicznym, jak opisane wyżej, zasadom 
dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. W myśl art. 30b ust. 
3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego 
certyfikatem rezydencji. 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej  

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę  lub  zarząd na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (tj. 
podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są, zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że 
przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych mają również zastosowanie do spółek komandytowo-
akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).  

Podatnicy, posiadający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi 
podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek 
podatkowy - art. 3 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu w 
Rzeczypospolitej Polskiej podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia 
papierów wartościowych jest różnica między przychodem (co do zasady, ceną papierów wartościowych określoną 
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w umowie) i kosztami uzyskania tego przychodu (co do zasady, wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie 
papierów wartościowych). Jeśli cena papierów wartościowych bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od 
ich wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości ich wartości rynkowej. 
Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych wraz z dochodami z innych źródeł łączy się u podatnika w 
podstawę opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, podatek 
od dochodów wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

W przypadku dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatnik jest zobowiązany do 
samodzielnego rozliczenia podatku, który nie jest pobierany przez podmiot dokonujący wypłaty. Podatnik jest 
zobowiązany do rozliczenia podatku dochodowego w zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego w roku 
podatkowym dochodu albo poniesionej straty (art. 27 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). 
Termin na złożenie tego zeznania upływa z końcem trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym. 
W tym samym terminie podatnik jest obowiązany zapłacić należny podatek. 

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych uzyskiwanych przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych podatnicy, którzy nie mają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które 
osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
mają również zastosowanie do dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółki 
niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa 
podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości 
swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych). 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają 
analogicznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie 
stanowią inaczej. 

Opodatkowanie dochodów z dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

Opodatkowanie  dochodów  (przychodów)  z  dywidend  i  innych  przychodów  z  tytułu  udziału  w  zyskach  osób 
prawnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody (przychody) osób 
fizycznych z tytułu dywidend i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Dochodem (przychodem) z 
udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (art. 24 ust. 5 Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości 
pieniężnych (m.in. wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych) 
zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych, podatek: w zakresie dywidendy oraz dochodów z umorzenia udziałów (akcji), wartości majątku 
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki oraz – w przypadku połączenia lub podziału spółek 
– dopłat w gotówce otrzymanych przez akcjonariuszy spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych, 
pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody 
(przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi 
zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych 
podmiotów. Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, w zakresie papierów 
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od: 
dywidendy oraz dochodów z umorzenia udziałów (akcji), wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją 
osoby prawnej lub spółki oraz – w przypadku połączenia lub podziału spółek – dopłat w gotówce otrzymanych przez 
udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych są podmioty prowadzące 
rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu 
przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.  

Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 
podatek – na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie do końca stycznia roku następującego po roku 
podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, są 
obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 
miejsca siedziby płatnika wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. 
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Dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których pobrany został podatek zryczałtowany, nie 
łączy się z dochodami z innych źródeł i nie ujawnia w rocznym zeznaniu podatkowym. Natomiast, zgodnie z art. 45 
ust. 3b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, jeżeli podatek nie zostanie pobrany przez płatnika, 
osoba fizyczna jest zobowiązana do samodzielnego wykazania należnego podatku dochodowego w zeznaniu 
rocznym, składanym do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 30a ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, od dochodów (przychodów) z 
tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przekazanych na rzecz podatników 
uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została 
płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, płatnik pobiera 
podatek według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego na rzecz 
wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. Roczne deklaracje dotyczące 
tego dochodu są przekazywane przez płatników (tj. podmioty prowadzące rachunki zbiorcze) do urzędu 
skarbowego przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób 
zagranicznych wykonuje swoje zadania. Jeżeli płatnik dokonuje wypłaty w powyższym trybie, to w zakresie 
dotyczącym takich podatników, płatnik nie ma obowiązku sporządzania imiennych informacji o wysokości dochodu. 
W świetle art. 45 ust. 3c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, podatnicy są obowiązani wykazać 
w zeznaniu rocznym kwoty dochodów (przychodów) z tytułu dywidend w przypadku, gdy papiery wartościowe 
zapisane były na rachunkach zbiorczych, a tożsamość podatnika nie została płatnikowi ujawniona. 

Opodatkowanie  dochodów  (przychodów)  z  dywidend  i  innych  przychodów  z  tytułu  udziału  w  zyskach  osób 
prawnych  uzyskiwanych  przez  osoby  fizyczne  nieposiadające  miejsca  zamieszkania  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. podlegające w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu)  

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 3 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, dochody 
(przychody) osób fizycznych podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu z tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają analogicznym, jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym 
opodatkowania; jednakże w przypadku wspomnianej kategorii podatników zasady opodatkowania stosuje się z 
uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W myśl 
art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie zwolnienia z opodatkowania 
lub niższej stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe pod 
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego 
certyfikatem rezydencji podatkowej. 

W przypadku podatników podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu, płatnicy są obowiązani przesłać imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, w 
terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikom oraz urzędom skarbowym, przy 
pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych 
wykonują swoje zadania. Ponadto, płatnik – na pisemny wniosek podatnika – w terminie 14 dni od dnia złożenia 
takiego wniosku, jest obowiązany do sporządzenia i przesłania imiennej informacji, o której mowa powyżej, 
podatnikowi i urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. 

Jednakże w przypadku, gdy dochody (przychody) z tytułu dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób 
prawnych przekazywane są na rzecz podatników uprawnionych z papierów wartościowych zapisanych na 
rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi, to w zakresie dotyczącym takich podatników, płatnik nie ma obowiązku 
sporządzania, ani przesyłania imiennych informacji o wysokości dochodu. 

Opodatkowanie  dochodów  (przychodów)  z  dywidend  i  innych  przychodów  z  tytułu  udziału  w  zyskach  osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników 
podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  posiadających  siedzibę  lub  zarząd  na  terytorium  Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, dochody (przychody) podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd, uzyskane z 
tytułu dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% 
uzyskanego przychodu.  

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego 
udziału (art. 10 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych). Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) podatnika z 
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych 
przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  
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1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o 
której mowa w pkt 1; 

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub 
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 
wysokości, o której mowa w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego 
posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) 
z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa 
po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 
2 powyżej, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) w 
wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo 
do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 

Zwolnienie stosuje się również do dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium 
państwa członkowskiego UE lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w 
Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych) spółki podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich 
osiągania) w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone powyżej). 

Zgodnie z art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych nie stosuje się, jeżeli: 

1) osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu 
powiązanych czynności, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od 
podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, a 
uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych 
dochodów (przychodów), zaś  

2) czynności, o których mowa wyżej, nie mają rzeczywistego charakteru.  

Dla celów art. 22c ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych uznaje się, że umowa lub inna 
czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych 
przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa w art. 22c 
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki 
wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego 
przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zastosowanie powyższego zwolnienia 
jest możliwe pod warunkiem dostarczenia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do 
wypłacanych należności spełnione zostały warunki określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych, tj. że podatnik nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie całości swoich 
dochodów niezależnie od miejsca ich osiągania.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie 
podmioty, które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend i innych należności z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. 
Kwoty podatku powinny zostać przekazane w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
został on pobrany, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. W terminie przekazania podatku płatnicy są 
obowiązani przesłać podatnikom informacje o wysokości pobranego podatku sporządzone według ustalonego 
wzoru. Dodatkowo, zgodnie z art. 26a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do końca 
pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, 
płatnicy, o których mowa w art. 26 tej ustawy, obowiązani są przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego 
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naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje 
sporządzone według ustalonego wzoru. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku gdy wypłata należności 
z tytułu dywidend lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz podatników 
będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których 
tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, płatnik pobiera podatek według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) 
przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 
zbiorczego. W przypadku i w zakresie określonych w art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których 
należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji 
posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
płatnicy, w zakresie określonym w art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie mają 
obowiązku przesłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku podatnikom oraz urzędowi 
skarbowemu. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku wypłat należności 
z tytułu dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych, uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo 
na rachunkach zbiorczych, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 26 
ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki 
papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych 
podmiotów. Podmioty te, jako płatnicy, pobierają zryczałtowany podatek dochodowy w dniu przekazania należności 
do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub posiadacza rachunku zbiorczego. 

Opodatkowanie  dochodów  (przychodów)  z  dywidend  i  innych  przychodów  z  tytułu  udziału  w  zyskach  osób 
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskiwanych przez podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (tj. podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) 

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu, uzyskujący na terytorium Polski dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają 
analogicznym zasadom opodatkowania jak podmioty podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, 
o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. 

Dodatkowo, na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwalnia się od podatku 
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z 
wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-
akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie 
następujące warunki:  

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca 
siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt. 1 powyżej, jest spółka podlegająca w państwie członkowskim UE innym 
niż Rzeczpospolita Polska lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
(EOG) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
osiągania,  

3) spółka, o której mowa w pkt. 2 powyżej, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki wypłacającej dywidendę, oraz  

4) spółka, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego w zakresie 
całości swoich dochodów niezależnie od miejsca ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie: (a) jeśli udziały (akcje) (o których mowa w pkt. 3 powyżej) znajdują się w 
posiadaniu podatnika (o którym mowa w pkt. 4 powyżej) na podstawie tytułu własności, (b) w odniesieniu do 
dochodu osiąganego z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie następujących tytułów: (a) tytułu własności oraz 
(b) jakiegokolwiek innego tytułu niż tytuł własności, z tym zastrzeżeniem, że taki dochód (przychód) kwalifikowałby 
się do zwolnienia, gdyby posiadanie udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.  

Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) 
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki 
wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nieprzerwanie przez okres 
dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 
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udziałów (akcji), w wymaganej ilości, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby 
prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych 
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji) w wymaganej ilości 
nieprzerwanie przez okres dwóch lat podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w 
wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił prawo 
do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy podatnik skorzystał ze 
zwolnienia. 

Zwolnienie stosuje się również do dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu (w rozumieniu art. 4a pkt 11 Ustawy o 
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) spółki podlegającej opodatkowaniu od całości swoich dochodów (bez 
względu na miejsce ich osiągania) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (istnienie zagranicznego zakładu 
powinno jednak zostać udokumentowane przez spółkę korzystającą ze zwolnienia zaświadczeniem wydanym przez 
właściwy organ administracji podatkowej państwa jej siedziby lub zarządu albo przez właściwy organ podatkowy 
państwa, w którym zakład jest położony). 

Powyższe zwolnienie ma również odpowiednie zastosowanie do spółdzielni zawiązanych na podstawie 
rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. 
WE L 207 z 18.08.2003, z późn. zm.); dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych wypłacanych spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (przy czym określony 
powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki wypłacającej dywidendę oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych powinien w takim przypadku wynosić nie mniej niż 25%); dochodów wypłacanych 
(przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa 
należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu 
spółki, o której mowa w art. 21 ust. 4 pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jeżeli spółka ta 
spełnia warunki określone w art. 21 ust. 4-4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych. 

Zgodnie z art. 22b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych powyższe zwolnienie określone w art. 22 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej 
wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy 
międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji 
podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją 
siedzibę lub w którym dochód został uzyskany. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1c pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie powyższego 
zwolnienia jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika miejsca jego siedziby dla celów 
podatkowych certyfikatem rezydencji podatkowej lub istnienia zagranicznego zakładu - zaświadczeniem wydanym 
przez właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez 
właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. Zgodnie z art. 26 ust. 1f Ustawy 
o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie powyższego zwolnienia jest ponadto uzależnione od 
przedstawienia przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu 
dywidend spełnione zostały warunki pozwalające na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, tj. że spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze 
zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich 
osiągania. 

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, wskazane w tym przepisie podmioty, 
które dokonują wypłat należności z tytułu dywidend i innych należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Jednakże 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo 
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby 
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji podatkowej. 

Kwoty pobranego podatku powinny zostać przekazane w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym został on pobrany, na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Płatnicy są obowiązani przesłać 
podatnikom oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach 
opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, informację o dokonanych wypłatach i pobranym 
podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Informację taką płatnik jest zobowiązany przesłać do końca 
trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat. Dodatkowo, na pisemny 
wniosek podatnika, płatnik jest obowiązany do sporządzenia i przesłania takiej informacji podatnikowi oraz urzędowi 
skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje 
swoje zadania, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. 

Zgodnie z art. 26a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w terminie do końca pierwszego 
miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o 
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których mowa w art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, obowiązani są przesłać do urzędu 
skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych roczne deklaracje podatkowe 
sporządzone według ustalonego wzoru. Zgodnie z art. 26 ust. 2c pkt 2 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych w przypadku wypłat należności z tytułu dywidend oraz dochodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 
i 5 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych uzyskanych z papierów wartościowych zapisanych na 
rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, obowiązek poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego, o którym mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, stosuje się do 
podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności 
następuje za pośrednictwem tych podmiotów. Podmioty te, jako płatnicy, pobierają zryczałtowany podatek 
dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub 
posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem 
rezydencji. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku gdy wypłata należności 
z tytułu dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dokonywana jest na rzecz 
podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, 
których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, płatnik pobiera podatek według stawki 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) 
przekazanych przez niego na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku 
zbiorczego. W takim przypadku, do poboru podatku obowiązane są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 
pośrednictwem których należność jest wypłacana. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego 
tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych płatnicy, w zakresie określonym w art. 26 ust. 2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych, nie mają obowiązku przesłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku podatnikom oraz 
urzędowi skarbowemu. 

2. Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, 
podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym papierów wartościowych). 
Powyższe umowy podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są: 

1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca 
ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna 
została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Umowa zamiany podlega także podatkowi, jeżeli co najmniej jedna z rzeczy znajduje się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jedno z praw majątkowych jest wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Co do zasady sprzedaż akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest traktowana 
jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania 
czynności cywilnoprawnej i ciąży on – przy umowie sprzedaży – na kupującym (art. 3 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 Ustawy 
o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa 
majątkowego (art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych). Wartość rynkową przedmiotu 
czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie prawami 
majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Podatnicy są 
obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z 
wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności 
cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku 
sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, lub  

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, lub 

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, lub  
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d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, 
jeżeli te instrumenty finansowe zostały nabyte przez takie firmy w ramach obrotu zorganizowanego – w 
rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

3. Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega 
nabycie przez osoby fizyczne własności m.in. praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w tym papierów wartościowych, m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu 
windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na 
nabywcy własności praw majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych praw majątkowych po 
potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu praw majątkowych w dniu nabycia i cen 
rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy 
podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego 
stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte prawa majątkowe. Stawki podatku mają 
charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności od grupy podatkowej, do 
jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatnicy są obowiązani, 
z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć w terminie miesiąca od dnia 
powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu 
praw majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na 
określenie podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika 
urzędu skarbowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku 
od Spadków i Darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, 
wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności praw majątkowych 
właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie, co do zasady, sześciu miesięcy od dnia powstania 
obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia 
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w 
chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii 
Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
na terytorium takiego państwa. W przypadku niespełnienia powyższych warunków nabycie własności praw 
majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do właściwej grupy 
podatkowej. 

Dodatkowo podatkowi nie podlega nabycie własności praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli 
obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła 

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał obowiązków obliczenia, pobrania oraz 
wpłacenia podatku do właściwego organu podatkowego, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a 
niewpłacony. Powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku, gdy odrębne przepisy prawa stanowią inaczej 
albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W tych przypadkach właściwy organ administracji 
podatkowej lub skarbowej wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika. 
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ROZDZIAŁ XIX - INFORMACJE DODATKOWE 

1. Dokumenty udostępnione do wglądu  

Emitent informuje, że w okresie ważności Prospektu poniższe dokumenty: 

- Statut Emitenta, 

- odpis z KRS, 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2015, wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, 
który został opublikowany w rocznym raporcie okresowym za 2015 r. przekazanym do publicznej 
wiadomości w dniu 18 marca 2016 r., 

- skonsolidowany raport roczny za rok 2016, wraz z opinią i raportem z badania przez biegłego rewidenta, 
który został opublikowany w rocznym raporcie okresowym za 2016 r. przekazanym do publicznej 
wiadomości w dniu 31 marca 2017 r., 

- sprawozdania jednostkowe spółek z Grupy Emitenta za rok 2015 i 2016, 

będą dostępne w siedzibie Emitenta oraz będą udostępnione w formie elektronicznej na stronie internetowej 
Emitenta pod adresem: www.transpolonia.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”. 

2. Biegli rewidenci  
 

Podmiotem, który przeprowadził badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2015, 

sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jest Gdańska Grupa 

Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Krajowej Jadwigi 135 D/5, 80-034 Gdańsk.  

W imieniu podmiotu działał kluczowy biegły rewident Edward Niedźwiedź – nr w rejestrze 10346. 

Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3385. 

Podmiotem, który przeprowadził badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2016, 

sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, jest Ernst & Young 

Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. 

W imieniu podmiotu działał kluczowy biegły rewident Marcin Zieliński – nr w rejestrze 10402. 

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 130. 

Zmiany biegłych rewidentów nie były istotne z punktu widzenia oceny Emitenta.  

3. Koszty oferty 

Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Oferowanych serii I uzyska wpływy około 62 mln zł. Wysokość wpływów netto 
Emitenta z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona między innymi od łącznej wysokości kosztów 
przeprowadzenia Oferty oraz liczby objętych Akcji Oferowanych. Szacunkową kwotę kosztów emisji Akcji serii I, 
określono przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii I. Na wartość kosztów emisji składają się 
szacunkowe prowizje i koszty przedstawione w tabeli poniżej. Ostateczne koszty emisji mogą ulec zmianie w 
zależności od finalnie pozyskanych wpływów z emisji Akcji serii I. 

Poniżej przedstawiono strukturę szacunkowych kosztów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii I 
Emitenta: 

Szacunkowe koszty emisji akcji serii I Szacunkowa 
wartość (tys. zł) 

 
Koszty sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa, oferowania i badań 
danych finansowych 

2.637 
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Koszty promocji oferty  900 

Koszty administracyjne, opłaty sądowe i notarialne   49 

Źródło: Emitent 

Koszty sporządzenia prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa, oferowania i badań danych finansowych 
obejmują koszty prowizji należne Oferującemu związane z oferowaniem Akcji Oferowanych serii I wynoszące 3% 
wartości środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Akcji Oferowanych serii I. Ponadto 
emitent w przypadku podjęcia takiej decyzji, może wypłacić na rzecz Oferującego dodatkową prowizję uznaniową 
w wysokości do 1% środków pieniężnych pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Akcji Oferowanych serii I. 
 
Przy założeniu, że zostaną objęte wszystkie Akcje serii I, maksymalną wysokość kosztów oferty objęcia Akcji serii 
I szacuje się na ok. 3.585 tys. zł. 

4. Wykorzystanie wpływów z oferty 

4.1 Oczekiwana wartość wpływów z emisji Akcji Oferowanych serii I  

W związku z tym, że na Datę Prospektu nie jest znana Cena Ostateczna Akcji Oferowanych serii I, która zostanie 
ustalona w procesie budowania księgi popytu i przekazana przez Spółkę do publicznej wiadomości w trybie 
określonym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, i tym samym nie można precyzyjnie określić wielkości wpływów brutto 
z Oferty. Spółka oczekuje, że z emisji Akcji Oferowanych serii I uzyska wpływy około 62 mln zł, a po uwzględnieniu 
kosztów emisji wpływy netto wyniosą około 58,5 mln zł. 

Informacje na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych serii I oraz rzeczywistych 
kosztów Oferty zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zamknięciu Oferty zgodnie z art. 56 Ustawy o 
ofercie publicznej. 

4.2 Cel emisyjny Akcji Oferowanych serii I 

Środki pozyskane przez Emitenta w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone na finansowanie 
„Programu Inwestycyjnego Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020” zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą 
Emitenta w dniu 16 marca 2017 r. Program Inwestycyjny ma na celu zwiększenie skali prowadzonej działalności 
Grupy poprzez powiększenie wykorzystywanej floty własnych ciągników i naczep-cystern. Łączna wartość 
planowanych nakładów wynosi ok. 62 mln zł, z czego kwota 6,2 mln zł, w związku ze zwiększeniem skali 
działalności, zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego Grupy. Zarząd Emitenta zakłada, iż efekty 
Programu Inwestycyjnego będą widoczne w wynikach finansowych Grupy począwszy od 2018 r. 

4.3 Program Inwestycyjny Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020 

Program Inwestycyjny Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020 zakłada inwestycje w powiększenie 
wykorzystywanej floty własnych ciągników i naczep-cystern. Szacunkowy podział planowanych inwestycji w 
poszczególne segmenty biznesowe Grupy przedstawia poniższa tabelka. 

 

Przedmiot ilość szt. Razem w mln zł 

Cysterny chemiczne – 1 komorowe 28 10,4 

Cysterny chemiczne – 3 komorowe 28 10,4 

Cysterny bitumiczne 10 2,8 

Cysterny paliwowe 20 7,9 

Cysterny LPG 20 10,3 

Ciągniki 40 14 

Suma  55,8 

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy  6,2 
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Razem  62,0 

Źródło: Emitent 

 

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2018 – 2020 w podziale na segmenty działalności. 

 

Źródło: Emitent 

4.4 Wykorzystanie środków z emisji Akcji Oferowanych serii I  

Pozyskane przez Emitenta w związku z emisją Akcji Oferowanych serii I środki pieniężne zostaną wykorzystane 
najpóźniej do końca 2020 roku. Szacunkowy podział planowanych inwestycji w podziale na poszczególne lata 
przedstawia poniższa tabelka. 

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2018-2020 w mln zł 

Segment działalności 2018 2019 2020 Suma 

Chemia 8,4 8,8 7,0 24,2 

Bitum 1,2 0,8 0,8 2,8 

Paliwa 6,4 6,8 0,0 13,2 

LPG 7,6 8,0 0,0 15,6 

Suma 23,6 24,4 7,8 55,8 

Źródło: Emitent 

Planowane nakłady inwestycyjne na lata 2018 – 2020 w podziale na segmenty działalności 
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Źródło: Emitent 

4.5 Wydatkowanie środków z emisji Akcji Oferowanych serii I 

Środki pieniężne pozyskane z emisji Akcji Oferowanych serii I wydatkowane będą przez Emitenta oraz przez spółki 
zależne Emitenta. W przypadku wydatkowania środków z emisji Akcji Oferowanych serii I przez spółki zależne, 
Emitent przewiduje transfer środków do tych podmiotów poprzez podwyższenie kapitału lub pożyczki celowe.  

4.6 Wystarczalność wpływów z emisji Akcji Oferowanych serii I 

Oczekiwana przez Emitenta wartość wpływów z emisji Akcji Oferowanych serii I jest wystarczająca dla realizacji 
opisanych powyżej celów emisji w określonych powyżej terminach w części dotyczącej nabycia środków trwałych 
– taboru transportowego. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w wysokości 6,2 mln zł opisany w Programie 
Inwestycyjnym Grupy Trans Polonia na lata 2018-2020 będzie sfinansowany częściowo ze środków pozyskanych 
z emisji Akcji Oferowanych serii I oraz środków własnych posiadanych przez Emitenta lub dostępnych 
zewnętrznych limitów kredytowych. W przypadku, gdyby wpływy z emisji Akcji Oferowanych serii I okazały się 
niższe od oczekiwanych, Emitent może ograniczyć realizację Programu Inwestycyjnego lub w celu sfinansowania 
inwestycji będzie mógł dodatkowo skorzystać z finansowania dłużnego. Wielkość pozyskanego ewentualnie 
finansowania dłużnego byłaby uzależniona od potrzeb i zdolności kredytowej Grupy. 

Emitent nie planuje odstąpienia od realizacji opisanego powyżej celu emisyjnego, jednak nie może wykluczyć, że 
jego realizacja może przesunąć się w czasie, być wolniejsza od zakładanych oraz że ewentualne wystąpienie 
niedających się przewidzieć w Dacie Prospektu wydarzeń może sprawić, iż jego realizacja może okazać się 
niemożliwa lub bezcelowa. W Dacie Prospektu Spółka nie posiada alternatywnych celów emisji. W przypadku 
ewentualnej zmiany celów emisji Emitent przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w formie raportu 
bieżącego. 

4.7 Wykorzystanie środków z emisji Akcji Oferowanych serii I do czasu realizacji celu emisji 

Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Oferowanych serii I do czasu realizacji celu emisyjnego w całości lub w 
części, czasowo mogą być (i) lokowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku (lokaty bankowe, obligacje 
Skarbu Państwa), (ii) okresowo służyć zmniejszeniu wykorzystanie limitu kredytu w rachunku bieżącym, a tym 
samym kosztów finansowych ponoszonych przez Grupę. 

5. Podmioty zaangażowane w emisję lub ofertę 

5.1. Oferujący 

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 65. 

5.2 Doradcy Prawni 

Usługi prawne na rzecz Spółki świadczą: 

a) Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Mokotowskiej 15 a lok. 17 
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b) Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio z siedzibą w Warszawie przy Placu 
Dąbrowskiego 1  

6. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę 

 

Osoby fizyczne i prawne zaangażowane w Publiczną Ofertę, w rozumieniu posiadania interesu w prawidłowym 
przygotowaniu lub realizacji Publicznej Oferty lub jej części to: 

Oferujący 

Wynagrodzenie Trigon Dom Maklerski S.A., który pełni funkcję Oferującego, jest głównej mierze wynagrodzeniem 
prowizyjnym naliczanym od wartości oferty. Dlatego też Oferujący jest zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej 
ceny Akcji oraz sprzedażą maksymalnej liczby Oferowanych Akcji. 

Doradcy Prawni 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni oraz 
Kancelarii Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio pełniących Funkcję Doradców Prawnych nie jest 
uzależnione od powodzenia Publicznej Oferty. Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i 
Radcowie Prawni brała udział w sporządzaniu części Prospektu Emisyjnego wskazanych w Rozdziale XX pkt 2 
natomiast Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio brała udział w sporządzaniu części 
Prospektu Emisyjnego wskazanych w Rozdziale XX pkt 3. 

7. Publiczne oferty przejęcia 

W ciągu ostatniego roku obrotowego oraz w 2017 r. do Daty Prospektu osoby trzecie nie dokonały publicznych 
ofert przejęcia w stosunku do kapitału Spółki. 

8. Informacje pochodzące od ekspertów 

Nie dotyczy. W Prospekcie nie zostały zamieszczone informacje uzyskane od ekspertów. 
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ROZDZIAŁ XX – OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Oświadczenie Emitenta  

Nazwa (firma): „Trans Polonia” Spółka Akcyjna 

Siedziba: Tczew 

Adres: ul. Rokicka 16, 83-110 Tczew 

Numery telekomunikacyjne: 

tel. Tel. (+48 61) 62 32 800 

faks (+48 61) 62 32 852 

Adres poczty elektronicznej: info@transpolonia.pl 

Adres strony internetowej: www.transpolonia.pl 

 

W imieniu Emitenta, jako podmiotu sporządzającego Prospekt, działają następujące osoby: 

Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu 

 

 

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zamieszczone w Prospekcie. 

  

 

OŚWIADCZENIE DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU „TRANS POLONIA” S.A. 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) nr 809/2004  

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w Prospekcie emisyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w 
Prospekcie emisyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. 

 

Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu 
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2. Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki 

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego: 

 

Nazwa:     Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni 

Siedziba:    Warszawa (00-640 Warszawa) 

Adres:     ul. Mokotowska 15A lok. 17 

Numery telekomunikacyjne:  tel.:+48 22 312 41 10 

     fax.: +48 22 312 41 12 

Adres poczty elektronicznej:  office@wierzbowski.com 

Adres strony internetowej:   www.wierzbowski.com 

 

 

 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Sławomir Jakszuk – radca prawny, partner 

 

 

 

 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni jest odpowiedzialna za 
sporządzenie następujących części Prospektu Emisyjnego: 

rozdział IV, rozdział VIII pkt 8, 11.2, 12, rozdział XV (z wyłączeniem pkt 8-9), rozdział XVII, rozdział XIX (z 
wyłączeniem pkt 4), rozdział XXI, rozdział XXIV.  

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w tychże częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby 
wpływać na ich znaczenie. 
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3. Oświadczenie Doradcy Prawnego Spółki 

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego: 

 

 

Nazwa: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio  

Siedziba:    Warszawa (00-057 Warszawa) 

Adres:     Plac Dąbrowskiego 1 

Numery telekomunikacyjne:  tel.:+48 507 002 699 

      

Adres poczty elektronicznej:  kontakt@everberg.pl 

Adres strony internetowej:   www.everberg.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

Bartłomiej Stępień - adwokat 

 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jest ograniczona do następujących części Prospektu: 

Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio jest odpowiedzialna za sporządzenie następujących 
części Prospektu Emisyjnego: 

rozdział VIII pkt. 2, 9, 10, 11 (umowy zawierane poza tokiem działalności), 13 – 17, rozdział X, rozdział XI, rozdział 
XII, rozdział XIII, rozdział XIV, rozdział XVIII.  

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 

Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, 
rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w tychże częściach Prospektu nie pominięto niczego, co mogłoby 
wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

Bartłomiej Stępień adwokat 
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4. Oświadczenie oferującego 

Informacje o oferującym 

Nazwa (firma): Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Trigon Dom Maklerski S.A. 
Siedziba:   Kraków 
Adres: 31-545 Kraków, ul. Mogilska 65 
Numer telefonu: +48 22 330 11 11 
Adres internetowy: www.trigon.pl 

 

Osoby działające w imieniu Oferującego: 

W imieniu oferującego działają następujące osoby: 

Wojciech Pątkiewicz – Prezes Zarządu 

Ryszard Czerwiński – Wiceprezes Zarządu 

 

 

OŚWIADCZENIE 

STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) 

nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

Trigon Dom Maklerski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, niniejszym oświadcza, że zgodnie z najlepszą 
wiedzą Oferującego i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w rozdziale 
XVI Prospektu spółki Trans Polonia S.A. za które Oferujący ponosi odpowiedzialność, są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym oraz że informacje zawarte w tej części Prospektu nie pomijają niczego, co mogłyby 
wpływać na jego znaczenie. 

 
 
 
 
 
 

Wojciech Pątkiewicz      Ryszard Czerwiński 
Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 
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ROZDZIAŁ XXI – SKRÓTY I DEFINICJE 
ADR  (fr. L' Accord  européen  relatif  au  transport  international  des  marchandises 

Dangereuses  par  Route) międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego 
przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych  

Akcje  Oznacza łącznie Akcje serii G, Akcje serii H i Akcje Serii I Spółki 

Akcje Oferowane, Akcje Serii I Do 8 500 000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o 
wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) każda, będących przedmiotem Oferty 

Akcje Istniejące Akcje Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G, H o wartości nominalnej 0,10 zł (10 groszy) 
każda wyemitowane do Daty Prospektu 

Alternatywny Pomiar Wyników 
(alternative performance 
measure)  

Pomiary wyników w rozumieniu wytycznych ESMA „Alternatywne pomiary 
wyników” (05/10/2015 ESMA/2015/14/15pl)  

Biegły Rewident Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Ernst & Young 
Audyt Sp. z o.o. sp. k. 

Cena Emisyjna Akcji 

Oferowanych, Cena Emisyjna, 
Cena Emisyjna Akcji 

Cena emisyjna Akcji serii I 

CHF Frank Szwajcarski - jednostka monetarna Szwajcarii i Liechtensteinu 

Data Prospektu Dzień zatwierdzenia prospektu przez KNF 

Doradca Prawny Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, Kancelaria 
Radcy Prawnego Radca Prawny Grzegorz Wanio  

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Dyrektywa 2003/71/WE Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 
r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą 

lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 
2001/34/WE  

Emitent, Spółka Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie 

Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  

Grupa Grupa Kapitałowa obejmująca spółkę Trans Polonia S.A. – jako podmiot 
dominujący oraz wymienione poniżej podmioty zależne: 

- TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, 

- TEMPO TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, 

- TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie, 

- Quick TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, 

- Inter TP sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Tczewie, 

- OTP S.A. z siedzibą w Płocku, 

- Ultra Chem S.A. z siedzibą w Warszawie 

Inwestor Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości 
prawnej, będąca zarówno rezydentem, jak i nierezydentem w rozumieniu 
przepisów Prawa Dewizowego. 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna  
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Kodeks Cywilny, KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 
r. poz. 380) 

Kodeks Handlowy, KH Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. 
Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity - 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1578) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1137) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

MEEM Metoda wielookresowej nadwyżki dochodów – Metoda wielookresowej nadwyżki 
dochodów (ang.multi-period excess earnings metod) umożliwia m.in. wycenę 
relacji z klientami w oparciu o analizę prognozowanych strumieni pieniężnych 
związanych z wyżej wymienionymi relacjami. W celu określenia wartości rynkowej 
relacji z klientami, prognozowane strumienie pieniężne dyskontowane są przy 
użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej, wyznaczonej dla tych relacji przy 
założeniu określonego okresu ekonomicznej użyteczności.  

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

Oferta, Publiczna Oferta Publiczna oferta objęcia Akcji Serii I 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 72, poz. 665, ze zm.) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (tekst jednolity - Dz.U. z 2012 r. 
poz. 826) 

PDA, Prawo do Akcji, Prawo do 
Akcji Serii I 

Papier wartościowy w rozumieniu art. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, z którego wynika prawo do otrzymania Akcji Serii I 

Prospekt, Prospekt Emisyjny Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym dokumentem 
zawierającym informacje o Emitencie oraz Akcjach, sporządzony zgodnie z 
Rozporządzeniem o Prospekcie  

PSR Polskie Standardy Rachunkowości 

Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza 
Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki 

Rada Nadzorcza Trans Polonia S.A. 

Regulamin Giełdy, Regulamin 
GPW 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 
2006 r., który wszedł w życie z dniem 24 stycznia 2006 r. 

Rozporządzenie o Prospekcie  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. wdrażające 
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 
publikacji takich prospektów oraz upowszechniania reklam  

Rozporządzenie o Rynku i 
Emitencie 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań 
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na 
tym rynku (Dz. U. z 2010 r. Nr 84 poz. 547) 
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Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut Trans Polonia S.A. 

UE Unia Europejska 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity 
- Dz.U. z 2016 r. poz. 687) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Finansowym 

Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jednolity 
- Dz.U. z 2016 r. poz. 174) 

Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 
Kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (tekst jednolity 
- Dz.U. z 2016 r. poz. 1289) 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst 
jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1636) 

Ustawa o Ofercie Publicznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 122, poz. 1319, ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) 

Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) 

Ustawa o Przewozie Towarów 
Niebezpiecznych 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst 
jednolity – Dz.U. z 2016 r. poz. 1834) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst – Dz. U. z 
2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

Ustawa o Transporcie Drogowym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity – Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1907) 

WZA, Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trans Polonia S.A. 

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd 
Spółki 

Zarząd Trans Polonia S.A. 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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ROZDZIAŁ XXII – TERMINY BRANŻOWE 
Klaster geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 

dostawców, jednostek świadczących usługi oraz firm działających w pokrewnych 
sektorach o związanych z nimi instytucji (np. uniwersytety, jednostki normalizacyjne  
i stowarzyszenia branżowe). Lokalizacja klastrów chemicznych w dużej mierze 
wyznacza kierunki przewozowe dla podmiotów, zajmujących się transportem 
chemikaliów. 
 

Masa bitumiczna mieszanka kruszywa, lepiszcza i wypełniacza stosowana w budownictwie drogowym 
 

Trucking łączenie usług przewozu za pomocą ciągnika siodłowego z wykorzystaniem 
dołączonej naczepy lub podwozia kontenerowego, przy czym wskazane 
poszczególne składniki usługi mogą być świadczone przez  samego przewoźnika lub 
różnych podwykonawców, przy wykorzystaniu naczep i tankontenerów Emitenta 
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ROZDZIAŁ XXIII – SPRAWOZDANIA FINANSOWE – 
INFORMACJE WŁĄCZONE DO PROSPEKTU 
PRZEZ ODNIESIENIE 

1. Historyczne informacje finansowe oraz raporty biegłego rewidenta za ostatnie 2 lata 
obrotowe  

Emitent włączył do Prospektu przez odesłanie opublikowane sprawozdania finansowe, których lista stanowi 
Załącznik nr 3 do niniejszego Prospektu . 

Dokumenty włączone do Prospektu przez odesłanie spełniają warunek z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia 809/2004 
– zostały sporządzone w języku polskim. 

Historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego rewidenta. Historyczne informacje finansowe 
za ostatnie dwa lata zostały przedstawione i sporządzone w formie zgodnej z tą, jaka zostanie przyjęta w 

kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad 
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania 
finansowego. 

2. Badanie historycznych informacji finansowych 

2.1 Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały zbadane przez biegłego 
rewidenta 

Historyczne informacje finansowe Emitenta za lata 2015 – 2016 zostały zbadane przez biegłych rewidentów 

wskazanych w Rozdziale XVIII pkt 2 Prospektu. 

Biegły rewident nie odmówił wyrażenia opinii o badanych sprawozdaniach finansowych. Opinie o historycznych 

informacjach finansowych zamieszczonych w Prospekcie wyrażone przez biegłego rewidenta nie zawierały 

zastrzeżeń, ani objaśnień. 

2.2 Wskazanie innych informacji w Prospekcie Emisyjnym, które zostały zbadane przez biegłych 
rewidentów 

Poza historycznymi informacjami finansowymi Emitenta, wskazanymi w pkt 1 powyżej żadne inne informacje 
zamieszczone w  Prospekcie Emisyjnym nie zostały zbadane ani przejrzane przez uprawnionych biegłych 
rewidentów.  

2.3 Informacje finansowe w Prospekcie Emisyjnym nie pochodzące ze sprawozdań finansowych 
Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta 

Dane dotyczące kapitalizacji i zadłużenia (zamieszczone w Rozdziale V pkt 2 Prospektu), dane dotyczące nakładów 

inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2016 r. (zamieszczone w Rozdziale VII pkt 12 9 Prospektu), dane dotyczące 

transakcji z podmiotami powiązanymi na dzień 31 grudnia od 1 stycznia 20176 r. (zamieszczone w Rozdziale XIII 

Prospektu) nie pochodzą ze sprawozdań finansowych badanych przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone 

przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby niniejszego Prospektu.  

3. Data najnowszych informacji finansowych 
Ostatnie roczne skonsolidowane dane finansowe zbadane przez biegłego rewidenta dotyczą roku 2016 i zostały 

przekazane przez Emitenta do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2017 roku. 

4. Śródroczne i inne informacje finansowe 
Po dacie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego Emitent nie opublikował śródrocznych danych 

finansowych. 
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5. Informacje finansowe pro forma 

5.2. Wprowadzenie 
 

Niniejsze niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy zostały przygotowane w celu 
włączenia ich do Prospektu. Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma składają się z 
niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów pro forma za rok zakończony dnia 31 
grudnia 2016 roku oraz powiązanych informacji objaśniających. W niezbadanych skonsolidowanych informacjach 
finansowych pro forma uwzględniono transakcję nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP 
S.A.) (dalej „Transakcja”), która miała miejsce w dniu 29 lutego 2016 r., w taki sposób jakby Transakcja została 
zrealizowana w dniu 1 stycznia 2016 r. 

Ponieważ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku 
(będące elementem zatwierdzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans 
Polonia za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku) zawiera już dane Orlen Transport S.A. (obecnie 
OTP S.A.) nie sporządzono niezbadanego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej pro forma na 
dzień 31 grudnia 2016 roku. Transakcja, została więc już odzwierciedlona w skonsolidowanym sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej Grupy na dzień dnia 31 grudnia 2016 roku, w ramach skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w którym to sprawdzeniu Emitent dokonał 
ostatecznego rozliczenia Transakcji zgodnie z przepisami MSSF 3. 

5.3. Cel sporządzenia skonsolidowanych informacji finansowych pro forma 
 

Niniejsze niezbadane skonsolidowane informacje pro forma zostały przygotowane wyłącznie w celach 
ilustracyjnych, aby pokazać w jaki sposób Transakcja wpłynęłaby na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 
dochodów Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r., gdyby została sfinalizowana na początku okresu 
skonsolidowanych informacji pro forma tj. na dzień 1 stycznia 2016 roku. 

Wymóg zamieszczenia skonsolidowanej informacji pro forma wynika z art. 4a Rozporządzenia o Prospekcie. 
Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały przygotowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia 
o Prospekcie, w szczególności z Załącznikiem II „Moduł informacji finansowej pro forma”.  

Przygotowane niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma mają charakter wyłącznie informacyjny 
oraz mają na celu przedstawienie sytuacji hipotetycznej, jaką jest wpływ Transakcji na wyniki finansowe Grupy. 
Opisane poniżej korekty, jak i całe skonsolidowane informacje finansowe pro forma nie przedstawiają rzeczywistej 
sytuacji finansowej oraz wyników finansowych Grupy za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. 

5.4. Podstawa i zasady sporządzenia skonsolidowanych informacji finansowych pro forma 
 

Podstawę sporządzenia niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma stanowiły: 

- zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok obrotowy od 
1 stycznia do  31 grudnia 2016 roku zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Trans Polonia w dniu 29 marca 2017 
roku , o którym biegły rewident wydał opinię z badania z dniem 29 marca 2017 roku („skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe Grupy Trans Polonia za za rok obrotowy od 1 stycznia do  31 grudnia 2016 roku”); 

- niezbadane informacje finansowe OTP S.A. sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych za okres od 1 
stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. 

- korekty pro forma przedstawiające skutki przejęcia OTP S.A. 

Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały sporządzone zgodnie z tymi samymi 
zasadami rachunkowości co skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trans Polonia za rok 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, które to sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 
Niezbadane skonsolidowane informacje finansowe pro forma powstały poprzez sumowanie poszczególnych pozycji 
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 
z odpowiednimi pozycjami pochodzącymi z niezbadanych informacji finansowych OTP S.A. za okres od 1 stycznia 
2016 roku do 29 lutego 2016 roku. Z uwagi na brak transakcji wzajemnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 
29 lutego 2016 roku pomiędzy OTP S.A. a Grupą przed Transakcją, nie było konieczności dokonywania wyłączeń 
konsolidacyjnych.
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5.5. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów pro forma za rok zakończony 31 grudnia 2016 rok 
 

  

 Grupa Trans 

Polonia  

01.01-31.12.2016 

OTP  

01.01-29.02.2016 

Korekta 1 

(amortyzacja 

relacji z 

Klientem) 

Korekta 2 

(koszty 

Transakcji) 

Korekta 3 

(porozumienie z 

ZZ – wypłata 

wynagrodzeń) 

Korekta 4 

(odsetki - kredyt i 

pożyczka na 

zakup OTP ) 

Pro forma  

Grupa Trans 

Polonia  

01.01-31.12.2016 

Przychody netto ze sprzedaży  176 613  19 491  0  0  0  0  196 104 

Koszt własny sprzedaży  151 197  17 455  0  0  -882  0  167 770 

Zysk (strata) ze sprzedaży  25 417 2 036 0 0 882 0 28 335 

Koszty ogólnego zarządu  13 816  1 450  0  -2 855  -85  0  12 326 

Koszty sprzedaży  1 168  0  234  0  0  0  1 402 

Pozostałe przychody operacyjne  9 817  655  0  0  0  0  10 472 

Pozostałe koszty operacyjne  4 967  567  0  0  0  0  5 534 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 283 674 -234 2 855 966 0 19 545 

Przychody finansowe  187  53  0  0  0  0  239 

Koszty finansowe  5 414  147  0  0  0  596  6 157 

Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych i 

wspólnych przedsięwzięciach 
-2  0  0  0  0  0  -2 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 055 579 -234 2 855 966 -596 13 625 

Podatek dochodowy  1 838  152  -44  542  184  -113  2 559 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 217 427 -189 2 313 783 -483 11 067 

                 

Zysk (strata) netto przypadający 8 217 427 -189 2 313 783 -483 11 067 
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Akcjonariuszom jednostki dominującej   8 217  427  -189  2 313  783  -483  11 067 

Udziały niekontrolujące  0  0  0  0  0  0  0 

                 

Inne całkowite dochody               

Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/ 

(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych: 
0 0 0 0 0 0 0 

Zyski/ (straty) aktuarialne dotyczące programów 

określonych świadczeń 
60  0  0  0  0  0  60 

Suma  innych całkowitych dochodów 60 0 0 0 0 0 60 

                       

Całkowite dochody netto przypadające 8 277 427 -189 2 313 783 -483 11 127 

Akcjonariuszom jednostki dominującej   8 277  427  -189  2 313  783  -483  11 127 

Udziały niekontrolujące  0  0  0  0  0  0  0 
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5.6. Opis korekt pro forma 
 

W celu zaprezentowania hipotecznego wpływu Transakcji, na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 
dochodów Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, uwzględniono wyniki OTP S.A. za okres od 
1 stycznia 2016 roku do 29 lutego 2016 roku oraz naniesiono następujące korekty pro forma: 

Korekta 1 

W wyniku ostatecznego rozliczenia Transakcji rozpoznano składnik aktywów podlegający amortyzacji jakim jest 
relacja z klientem PKN Orlen. Z uwagi, na przyjęte założenie że Transakcja miała miejsce 1 stycznia 2016 r., 
powyższa korekta stanowi uwzględnienie amortyzacji z tego tytułu za okres od za okres od 1 stycznia 2016 roku 
do 29 lutego 2016 roku w wysokości 234 tys. zł z uwzględnieniem efektu podatku odroczonego. Relacja z klientem 
podlega amortyzacji liniowej przez oszacowany okres planowanego wykorzystania 12 lat, tym samym będzie miała 
ona wpływ na wyniki Grupy w przyszłości. 

Korekta 2 

W skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów Grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 
zostały ujęte koszty bezpośrednio związane z Transakcją (między innymi: koszty doradztwa prawnego, 
finansowego i procesowego) w wysokości 2.855 tys. zł, które ujęte zostały w kosztach ogólnego zarządu. Koszty 

te miały charakter jednorazowy. Informacja finansowa pro forma została skorygowana o poniesione koszty 
związane z Transakcją oraz ich efekt podatkowy. 

Korekta 3 

W informacji finansowej OTP S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 29 lutego 2016 r. została ujęta przyznana 
jednorazowa wypłata dla pracowników w wysokości 966 tys. zł, zgodna z zawartymi porozumieniami ze Związkami 
Zawodowymi, która została rozliczona w ramach ceny nabycia. Informacja finansowa pro forma został skorygowana 
o wyżej wymieniona wypłatę wynagrodzenia dla pracowników oraz jej efekt podatkowy. 

Korekta 4 

W związku z Transakcją Emitent i spółki z Grupy zaciągnęły zobowiązania finansowe w postaci kredytu w ING 
Banku Śląskim S.A. i pożyczki mezzanine z Syntaxis Capital Limited, które zostały przeznaczone głównie na 
sfinansowanie Transakcji. Korekta w wysokości 596 tys. zł stanowi hipotetyczny szacunek kosztów odsetek 
za okres 2 miesięcy z uwzględnieniem wyceny metodą SCN (Skorygowana Cena Nabycia). Dla pożyczki 
mezzanine wyrażonej w EUR, koszty odsetek i wyceny SCN przeliczone zostały po kursie NBP z dnia 31 grudnia 
2016 r. Koszty z tytułu finansowania będą miały wpływ na wyniki Grupy w przyszłości do czasu całkowitej spłaty 
wyżej wymienionych zobowiązań. 

5.7. Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi poświadczającej dotyczącej informacji finansowej 

pro forma 

 

RAPORT ATESTACYJNY NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

NA TEMAT KOMPILACJI SKONSOLIDOWANYCH INFORMACJI  

FINANSOWYCH PRO FORMA ZAWARTYCH W PROSPEKCIE 

 

Dla Zarządu Trans Polonia S.A. 

 
Przeprowadziliśmy prace poświadczające których celem było wydanie raportu na temat kompilacji 

niezbadanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma Grupy Kapitałowej Trans Polonia 

(„Grupa”) zamieszczonych w części „Informacje finansowe pro forma” Prospektu emisyjnego 

(„Prospekt”) sporządzonych przez Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka”) („Niezbadane Informacje  

Pro Forma”). Niezbadane Informacje Pro Forma składają się z niezbadanego skonsolidowanego 

sprawozdania z całkowitych dochodów pro forma za 2016 rok oraz powiązanych not objaśniających.  
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Mające zastosowanie kryteria, na podstawie których Zarząd Spółki przygotował Niezbadane  

Informacje Pro Forma zostały określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 809/2004  

z dnia 29 kwietnia 2004 roku („Rozporządzenie”) oraz w podstawie przygotowania Niezbadanych 

Informacji Pro Forma opisanych w punkcie 1.3 Niezbadanych Informacji Pro Forma. Informacje  

te zostały przygotowane wyłącznie na potrzeby zamieszczenia w niniejszym Prospekcie. 

Niezbadane Informacje Pro Forma zostały sporządzone przez Zarząd Spółki dla zilustrowania,  

w jaki sposób transakcja nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (obecnie OTP S.A.)  

(łącznie „Transakcja”), opisana we wprowadzeniu do Niezbadanych Informacji Finansowych  

Pro Forma, mogłaby wpłynąć na wyniki finansowe Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, 

gdyby Transakcja ta miała miejsce w dniu 1 stycznia 2016 roku. Źródłem informacji na temat wyników 

finansowych Grupy, wykorzystanych przez Zarząd Spółki przy sporządzeniu Niezbadanych Informacji 

Pro Forma, były (i) zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz (ii) niezbadane informacje 

finansowe przygotowane na podstawie danych pochodzących z ksiąg rachunkowych OTP S.A. za okres 

od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 29 lutego 2016 roku. 

 

Odpowiedzialność Zarządu Spółki  

Za kompilację Niezbadanych Informacji Pro Forma zgodnie z Rozporządzeniem odpowiedzialny 

jest Zarząd Spółki. 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 7 

Załącznika II do Rozporządzenia, czy Niezbadane Informacje Pro Forma zostały skompilowane,  

we wszystkich istotnych aspektach, przez Zarząd Spółki na podstawie Rozporządzenia oraz zgodnie  

z podstawą przygotowania Niezbadanych Informacji Pro Forma opisaną w punkcie 1.3 Niezbadanych 

Informacji Pro Forma oraz czy wskazana podstawa jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowości 

stosowanymi przez Grupę. Naszą usługę wykonaliśmy zgodnie z postanowieniami Krajowego 

Standardu Rewizji Finansowej nr 3420 „Usługi atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat 

kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w prospekcie” wydanego przez Krajową Radę 

Biegłych Rewidentów w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3420 

przyjętego uchwałą nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 roku 

z późn. zm. Standard ten wymaga, aby biegły rewident przestrzegał wymogów etycznych oraz 

zaplanował i przeprowadził procedury, aby uzyskać wystarczającą pewność, czy Zarząd Spółki 

skompilował, we wszystkich istotnych aspektach, Niezbadane Informacje Finansowe Pro Forma 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia oraz zgodnie z podstawą przygotowania Niezbadanych 

Informacji Pro Forma opisaną w punkcie 1.3 Niezbadanych Informacji Pro Forma oraz czy wskazana 

podstawa jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 

W związku z wykonywaniem naszej usługi, nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizowanie  

lub ponowne wydanie jakichkolwiek raportów lub opinii na temat jakichkolwiek historycznych 

informacji finansowych wykorzystanych w procesie kompilacji Niezbadanych Informacji Pro Forma,  

ani nie przeprowadziliśmy w trakcie wykonywania tej usługi badania lub przeglądu informacji 

finansowych wykorzystanych przy kompilacji Niezbadanych Informacji Pro Forma. Celem 
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Niezbadanych Informacji Pro Forma zawartych w Prospekcie jest wyłącznie zilustrowanie wpływu 

znaczącego zdarzenia lub transakcji na nieskorygowane informacje finansowe Grupy, jak gdyby 

zdarzenie zaistniało lub transakcja miała miejsce na datę wcześniejszą wybraną dla celów tej ilustracji. 

W związku z tym nie dostarczamy żadnej pewności, że rzeczywiste skutki zdarzenia lub transakcji  

i ich potencjalny wpływ na wyniki finansowe Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku 

byłyby takie, jak zaprezentowano w Niezbadanych Informacjach Pro Forma. 

Usługa poświadczająca o wystarczającej pewności polegająca na wydaniu raportu na temat,  

czy Niezbadane Informacje Pro Forma zostały skompilowane, we wszystkich istotnych aspektach,  

na podstawie mających zastosowanie kryteriów, wymaga przeprowadzania procedur, aby ocenić,  

czy mające zastosowanie kryteria wykorzystane przez Zarząd Spółki przy kompilacji Niezbadanych 

Informacji Finansowych Pro Forma stanowią wystarczającą podstawę dla prezentacji znaczących 

skutków dających się bezpośrednio przyporządkować do zdarzenia lub transakcji, oraz aby uzyskać 

wystarczające odpowiednie dowody dotyczące tego, czy: 

 dokonane korekty pro forma właściwie odzwierciedlają skutek zastosowania tych kryteriów oraz  

 informacje finansowe pro forma prawidłowo odzwierciedlają ujęcie tych korekt 

do nieskorygowanych informacji finansowych. 

Wybrane procedury są uzależnione od osądu biegłego rewidenta z uwzględnieniem zrozumienia  

przez biegłego rewidenta charakterystyki spółki, zdarzenia lub transakcji, w odniesieniu do których 

informacje finansowe pro forma zostały skompilowane, oraz innych okoliczności mogących mieć 

wpływ na te informacje. Przeprowadzone przez nas procedury obejmują również ocenę ogólnej 

prezentacji Niezbadanych Informacji Pro Forma. Jesteśmy przekonani, że uzyskane przez nas dowody 

stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia naszej opinii. 

 

Opinia 

Naszym zdaniem, Niezbadane Informacje Pro Forma zostały skompilowane, we wszystkich istotnych 

aspektach, na podstawie Rozporządzenia oraz zgodnie z podstawą przygotowania Niezbadanych 

Informacji Pro Forma opisaną w punkcie 1.3 Niezbadanych Informacji Pro Forma oraz podstawa  

ta jest spójna z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 

 

Cel sporządzenia oraz ograniczenie wykorzystania 

Niniejszy raport jest wymagany przepisami Rozporządzenia i został sporządzony w celu spełnienia 

wymogów wynikających z Rozporządzenia i nie powinien być wykorzystywany do innych celów. 

 

 

 

Działający w imieniu 

Ernst & Young Audyt Polska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa 

nr ewid. 130 
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Kluczowy Biegły Rewident 

 

 

 

Marcin Zieliński 

Biegły Rewident 

nr 10402 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ XXIV - ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik 1 - Uchwały w sprawie emisji i dopuszczenia  

 
Uchwała Nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie 

z dnia 22 stycznia 2016 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

nowych akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru, oferty prywatnej akcji 

nowej emisji, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki 

Działając na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek handlowych („KSH

”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 717.500,00 zł, tj. do kwoty 1.355.500,00 zł (słownie: jeden milion 
trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji 7.175.000 (słownie: siedem milionów sto 

siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć) zł każda („Akcje Serii G”). 

2. Wszystkie Akcje Serii G będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 

3. Z Akcjami Serii G nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 

4. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych. Akcje Serii G zostaną zaoferowane oznaczonym adresatom („Inwestorzy”) 

wskazanym przez Zarząd wedle jego uznania, przy czym liczba Inwestorów wskazanych przez Zarząd nie może 

przekroczyć 149 podmiotów (subskrypcja prywatna w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH). 

5. Cena emisyjna Akcji Serii G wynosi 3,00 zł (słownie: trzy złote) za każdą akcję. 

6. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 5 stycznia 2016 r. na równi z pozostałymi akcjami 
Spółki, tj. za cały rok 2016. 

7. Umowy o objęciu Akcji Serii G w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH, tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie później 

niż do dnia 22 sierpnia 2016 r. (tj. przyjęcie oferty może nastąpić najpóźniej w tym terminie). 

8. Akcje Serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

§ 2. 

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich 
Akcji Serii G. 

2. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 KSH, stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

1. Akcje Serii G mają postać materialną. 

2. Akcje Serii G mogą zostać wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach 
odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 



 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 
ze zm.). 

3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., 

2) dokonanie dematerializacji Akcji Serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). 

§ 4. 

Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia następujących czynności związanych z 
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Serii G, w tym: 

a) złożenia oferty objęcia Akcji Serii G podmiotom, wskazanym w § 1 ust. 4 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem 

warunków przewidzianych w niniejszej uchwale; 

b) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

c) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Serii G, w tym w szczególności do 
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie 
papierów wartościowych. 

§ 5. 

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: 

„1. Kapitał zakładowy wynosi 638.000,00 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy) złotych i dzieli się na: 

1) 2.500.000  /dwa miliony pięćset  tysięcy/ akcji  imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł  / dziesięć 
groszy / każda, 

2) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / 
każda, 

3) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda, 

4) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 
0,10 zł / dziesięć groszy / każda, 

5) 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł / dziesięć 
groszy / każda, 

6) 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł / dziesięć 
groszy / każda.” 

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy wynosi 1.355.500,00 (słownie:  jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć  tysięcy pięćset) złotych  i 

dzieli się na: 

1) 2.500.000  /dwa miliony pięćset  tysięcy/ akcji  imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł  / dziesięć 
groszy / każda, 

2) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy / 
każda, 

3) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
nominale 0,10 zł / dziesięć groszy / każda, 

4) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

5) 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć 
groszy/ każda, 



 

6) 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł /dziesięć 
groszy/ każda, 

7) 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda.” 

§ 6. 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale 

zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy 

wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. 

 

  



 

Uchwała Nr 7 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie 

z dnia 22 stycznia 2016 roku 

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem 

w całości prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem w całości praw poboru, 

dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki 

Działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433, 448 i 449 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek 

handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) niniejszym uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych 

1. Spółka wyemituje 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście) imiennych 
warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do łącznego objęcia 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa 
tysiące siedemset jedenaście) akcji Spółki serii H, dalej zwanych  

„Warrantami Subskrypcyjnymi”. 

2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). 

§ 2. 

Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będzie Syntaxis II Luxembourg 
Capital S.a r.l spółka utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, 
wpisana do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Societes) pod numerem B 166629. 

2. Wydanie warrantów serii B nastąpi wyłącznie pod warunkiem zawarcia umowy rozporządzającej sprzedaży 100% 
akcji spółki ORLEN Transport S.A. w wykonaniu umowy zobowiązującej z dnia 16 listopada 2015 r., której stronami 
była Spółka, spółka TP sp. z o.o. oraz spółka Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 

3. Akcje serii H będą mogły zostać objęte wyłącznie przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B. 

§ 3. 

Wyłączenie prawa poboru 

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przez dotychczasowych Akcjonariuszy. 

2. Wyłączenie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również rożnych 
grup Akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. 

Charakterystyka Warrantów Subskrypcyjnych 

1. Warranty subskrypcyjne serii B emitowane są nieodpłatnie. 

2. Każdy warrant subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Spółki serii H emitowanych 
w ramach warunkowego podwyższenia kapitału. 

3. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. 

4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. 



 

§ 5. 

Rejestr Warrantów Subskrypcyjnych 

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie materialnej. 

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. 

3. Spółka prowadzić będzie rejestr Warrantów Subskrypcyjnych, w którym będzie się ewidencjonować wyemitowane 
Warranty Subskrypcyjne. 

§ 6. 

Prawo wykonania Warrantów Subskrypcyjnych 

1. Objęcie akcji przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii B będzie mogło nastąpić w terminie do 
dnia 28 lutego 2024 r. 

2. Prawo do objęcia akcji może zostać zrealizowane w sposób określony w art. 451 KSH, tj. w drodze pisemnego 
oświadczenia składanego na formularzu przygotowanym przez Spółkę. 

3. Warranty Subskrypcyjne tracą ważność z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji. 

§ 7. 

Upoważnienie zarządu 

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych emisją warrantów 
subskrypcyjnych, w szczególności, do: 

1) wystawienia dokumentów Warrantów Subskrypcyjnych; 

2) przyjęcia oświadczeń o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych; 

3) prowadzenia depozytu Warrantów Subskrypcyjnych; 

4) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu akcji, w tym opracowania formularza tego 
oświadczenia; 

5) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. 

§ 8. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego 

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 79.271,10 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy 
dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 10/100). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w 
ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset 
jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i 
łącznej wartości nominalnej 79.271,10 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden 

złotych 10/100), zwanych dalej „Akcjami serii H”. 

2. Cena emisyjna jednej Akcji serii H obejmowanej w wyniku realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego serii B 
będzie równa 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoby, 
którym przyznano prawo do objęcia Akcji serii H, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w 
trybie art. 448-452 KSH. 

4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych. 

5. Akcje mogą zostać objęte w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 Uchwały. 

§ 9. 

Wyłączenie prawa poboru 

1. Wyłącza się w całości prawo poboru Akcjonariuszy do objęcia Akcji serii H. 



 

2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii H jest w opinii Akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży 
w najlepszym interesie Spółki, co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 10. 

Cel podwyższenia 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje się w celu przyznania prawa do objęcia Akcji serii H 
uprawnionym z warrantów subskrypcyjnych serii B. 

§ 11. 

Dywidenda 

1. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: 

a) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o 

którym mowa w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, 

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; 

b) w przypadku, gdy Akcje serii H zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH 

do końca danego roku obrotowego, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w 
którym zostały wydane. 

2. Jeżeli Akcje serii H zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie akcji”, rozumie się zapisanie Akcji na rachunku 

papierów wartościowych Akcjonariusza. 

§ 12. 

Wprowadzenie do obrotu 

1. Akcje serii H są emitowane w formie materialnej. 

2. Akcje serii H mogą zostać wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach 
odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 
ze zm.). 

3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

a. ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., 

b. złożenie Akcji serii H do depozytu, 

c. dokonania dematerializacji Akcji serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). 

§ 13. 

Upoważnienie zarządu 

Zarząd Spółki jest upoważniony do: 

1) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczenia o objęciu 

Akcji serii H, w tym opracowania formularza tego oświadczenia; 

2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 KSH; 

3) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii H do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie; 

4) złożenia Akcji serii H do depozytu, 

5) podjęcia niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji serii H, w tym w szczególności do 
zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii H w depozycie 
papierów wartościowych, 

6) do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały. 

§ 14. 



 

Zmiana Statutu 

W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie postanawia, że § 
7 ust. 6 i 7 w obecnym brzmieniu: 

„6. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 80.000 złotych /osiemdziesiąt tysięcy/ i dzieli się na nie 

więcej niż 800.000 /osiemset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł / dziesięć groszy 
/ każda. 

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F z 
realizowanych Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 16/2012 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2012 r. Uprawnionymi do objęcia        akcji serii F będą posiadacze 
wyemitowanych przez Spółkę Warrantów subskrypcyjnych serii A, przy czym prawo do objęcia akcji serii F może być 

wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.” 

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

„6. Na podstawie uchwały nr 7/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2016r. kapitał zakładowy 

Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 79.271,10 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt jeden złotych 10/100) poprzez emisję 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
siedemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 
każda i łącznej wartości nominalnej 79.271,10 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 
jeden złotych 10/100), pokrywanych wkładem pieniężnym. 

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H z 
realizowanych warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2016 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze 
wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym prawo do objęcia akcji serii H może być 

wykonane nie później niż do dnia 28 lutego 2024 r.” 

§ 15. 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

W głosowaniu uczestniczyło 3.176.998 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 49,80% akcji w kapitale 

zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 5.676.998 głosów, przeciwnych nie było, głosy 

wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta. 

 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z siedzibą w 
Tczewie z dnia 22 stycznia 2016 r. 

Uzasadnienie Zarządu dot. wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii G 

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 
emisję 7.175.000 (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G z wyłączeniem 
w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi spółce realizację celu akwizycyjnego, którym jest 
realizacja umowy zobowiązującej zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Orlen 
Transport S.A. (o zawarciu której Spółka informowała w RB nr 23/2015).  
 
Wobec planów Zarządu Spółki dokonania inwestycji w postaci pośredniego nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A., 

zwiększenia potencjału gospodarczego Grupy Kapitałowej Trans Polonia, poszerzenia jej zakresu działalności oraz 
osiągnięcia wielu korzyści ekonomicznych zarówno dla Spółki jak i jej akcjonariuszy, Zarząd Spółki jest zdania, że 
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G jest pożądane i leży w interesie Spółki.  
 
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze niepublicznej emisji akcji serii G, skierowanej do indywidualnie 
oznaczonych inwestorów, w szczególności do akcjonariusza większościowego – Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie oraz funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego 
Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisaną 
do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B 166629 (dalej „Syntaxis) 

oraz indywidualnie oznaczonych inwestorów, jest elementem uzgodnionej struktury finansowania, w skład której 
wchodzą: emisja akcji serii G, warrantów subskrypcyjnych serii B emisji akcji serii H oraz finansowanie dłużne 
udostępnione przez fundusz Syntaxis, które wraz z zewnętrznym finansowaniem bankowym pozwoli na całościowe 
zabezpieczenie niezbędnego finansowania nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A. Ponadto udział funduszu Syntaxis 
w finansowaniu nabycia akcji przedmiotowej spółki umożliwi pozyskanie akwizycyjnego finansowania bankowego na 

atrakcyjnych warunkach oraz pozwoli na rozszerzenie akcjonariatu Spółki o instytucjonalnych inwestorów o 
długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. 
 
Mając na uwadze, iż emisja akcji serii G jest elementem całości finansowania zaoferowanego przez fundusz Syntaxis 
związanego z nabyciem akcji spółki Orlen Transport S.A., Zarząd ustalił cenę emisyjną akcji na poziomie 3 zł za jedną 
akcję. 
 
Przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru mogłoby skutkować 
ryzykiem niepowodzenia ewentualnej emisji akcji (brak objęcia wystarczająco dużej ilości akcji) i narazić Spółkę na 
niepotrzebne koszty, jak i brak możliwości realizacji założonego celu. 
 
W ocenie Zarządu Spółki w wyniku planowanej transakcji Trans Polonia S.A. osiągnie istotną pozycję na rynku 
transportu paliw, zwiększy swoją konkurencyjność i pozwoli na szybszy jej rozwój, co w konsekwencji przełoży się na 
wzrost wartości firmy dla dotychczasowych akcjonariuszy.  

 
W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru 
akcji serii G na warunkach określonych w przedkładanych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
projektach uchwał leży w interesie Spółki. 
 

  



 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie 
z dnia 22 stycznia 2016 r. 

Uzasadnienie Zarządu dot. wyłączenia w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B 

W ocenie Zarządu, podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych serii B, z prawem do objęcia akcji Spółki serii H z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki. 
 
Warranty subskrypcyjne serii B zostaną wyemitowane nieodpłatnie, natomiast objęcie akcji serii H w wyniku wykonania 
warrantów subskrypcyjnych będzie następowało po określonej cenie emisyjnej. Zarząd odniesie się do kwestii ceny 
emisyjnej akcji poszczególnych serii w odrębnej opinii, dotyczącej wyłączenia prawa poboru akcji w ramach 
warunkowego podwyższenia kapitału. 
 
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi 
Spółce realizację celu akwizycyjnego, którym jest realizacja umowy zobowiązującej zawartej w dniu 16 listopada 2015 
r. dotyczącej nabycia 100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (o zawarciu której Spółka informowała w RB nr 23/2015). 
Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B jest funkcjonalnie powiązana ze zwykłym podwyższeniem kapitału i emisją 
akcji serii G. Ponadto, wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B jest uwarunkowane zawarciem umowy 
rozporządzającej w wykonaniu umowy zobowiązującej z dnia 16 listopada 2015 r. 
 

Wobec planów Zarządu Spółki dokonania inwestycji w postaci pośredniego nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A., 
zwiększenia potencjału gospodarczego Grupy Trans Polonia, poszerzenia jej zakresu działalności oraz osiągnięcia 
wielu korzyści ekonomicznych zarówno dla spółki jak i jej akcjonariuszy, Zarząd jest zdania, że pozbawienie 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B jest pożądane i leży w interesie 
Spółki. 
 
Oferta objęcia emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, skierowana do funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital S.à 
r.l spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, 
Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce 
et des Sociétés) pod numerem B 166629, umożliwi sfinansowanie w/w inwestycji, a jednocześnie umożliwi pozyskanie 
dla Spółki długoterminowego inwestora. 
 
W ocenie Zarządu Spółki transakcja, o której mowa powyżej, umożliwi Grupie Trans Polonia osiągnięcie istotnej pozycji 
na rynku transportu paliw oraz szybszy jej rozwój. W wyniku planowanej transakcji Spółka zwiększy swoją 
konkurencyjność, a także będzie mogła w bardziej efektywny sposób powiększać wartość dla akcjonariuszy. 

 
W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów 
subskrypcyjnych serii B na warunkach określonych w przedkładanych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 
projektach uchwał leży w interesie Spółki. 
 
  



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 7/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie 
z dnia 22 stycznia 2016 r. 

Uzasadnienie Zarządu dot. wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii H 

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki serii H, leży w interesie 
Spółki. 
 
Emisja akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce realizację celu 
akwizycyjnego, którym jest realizacja umowy zobowiązującej zawartej w dniu 16 listopada 2015 r. dotyczącej nabycia 
100% akcji spółki Orlen Transport S.A. (o zawarciu której Spółka informowała w RB nr 23/2015). Emisja warrantów 
subskrypcyjnych serii B jest funkcjonalnie powiązana ze zwykłym podwyższeniem kapitału i emisją akcji serii G. 
Ponadto, wydanie warrantów subskrypcyjnych serii B jest uwarunkowane zawarciem umowy rozporządzającej w 
wykonaniu umowy zobowiązującej z dnia 16 listopada 2015 r. 
 
Wobec planów Zarządu Spółki dokonania inwestycji w postaci pośredniego nabycia akcji spółki Orlen Transport S.A., 
zwiększenia potencjału gospodarczego Grupy Trans Polonia, poszerzenia jej zakresu działalności oraz osiągnięcia 
wielu korzyści ekonomicznych zarówno dla spółki jak i jej akcjonariuszy, Zarząd jest zdania, że pozbawienie 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H jest pożądane i leży w interesie Spółki. 

 
Oferta objęcia emisji akcji serii H, skierowana do do funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l spółce utworzonej 
zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z siedzibą w Luksemburgu, przy 124, Boulevard de la Pétrusse, 
L-2330 Luksemburg, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod 
numerem B 166629, sfinansowanie w/w inwestycji, a jednocześnie na pozyskanie dla Spółki długoterminowego 
inwestora. 
 
Cena emisyjna akcji, proponowana przez Zarząd, jest równa cenie nominalnej jednej akcji. Jednocześnie wskazać 
należy, że z uwagi na planowaną strukturę finansowania, emisja akcji serii H jest funkcjonalnie powiązana z emisją 
akcji serii G. Cenę emisyjną akcji serii H, uzasadnia planowana struktura transakcji oparta po części o finansowanie 
typu mezzanine tj. objęcie przez inwestora finansowego akcji oraz warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez 
Spółkę. Przeprowadzenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki bez wyłączenia prawa poboru 
akcji serii H mogłoby narazić Spółkę na niepotrzebne koszty, jak i brak możliwości realizacji założonego celu 
(sfinansowania pośredniego nabycia 100% akcji spółki ORLEN Transport S.A.). 
 

W ocenie Zarządu Spółki transakcja, o której mowa powyżej, umożliwi Grupie Trans Polonia osiągnięcie istotnej pozycji 
na rynku transportu paliw oraz szybszy jej rozwój. W wyniku planowanej transakcji Spółka zwiększy swoją 
konkurencyjność, a także będzie mogła w bardziej efektywny sposób powiększać wartość dla akcjonariuszy. 
 
W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H na warunkach 
określonych w przedkładanych Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projektach uchwał leży w interesie Spółki. 

   



 

Uchwała nr 6/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Trans Polonia Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Tczewie 

z dnia 18 kwietnia 2017 r. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji 

serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu 
Spółki 

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 3, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
1. Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 850.000,00 zł (słownie: 

osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest do kwoty nie wyższej niż 2.284.771,10zł (słownie: dwa miliony 
dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 10/100). 

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 8.500.000 (słownie: osiem 
milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji serii I. 

3. Wszystkie akcje nowej emisji serii I będą akcjami na okaziciela. Z akcjami serii I nie są związane żadne szczególne 
uprawnienia. 

4. Każda akcja nowej emisji serii I ma wartość nominalną 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii I. 
6. Akcje nowej emisji serii I zostaną objęte za wkłady pieniężne. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed 

zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
7. W interesie Spółki, dotychczasowych akcjonariuszy pozbawia się w całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji 

nowej emisji serii I w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Pisemna opinia Zarządu 
Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, została 
przedstawiona akcjonariuszom oraz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

8. Akcje nowej emisji serii I. będą uczestniczyły w dywidendzie za rok 2017, to jest od 1 stycznia 2017 r. 
 

§ 2 
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu 
Spółki: 
 
6 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.434.771,10 /jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące 
siedemset siedemdziesiąt jeden 10/100/ złotych i dzieli się na: 
 
a)  2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł /dziesięć 

groszy/ każda, 
b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ 

każda, 
c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii 

C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 
d) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o 

nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 
e) 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł 

/dziesięć groszy/ każda, 
f) 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł 

/dziesięć groszy/ każda, 
g) 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 

0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 
h) 792.711 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o 

nominale 0,10 zł /dziesięć gorszy/ każda.” 
 
zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 
 
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.434.771,10 /jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące 
siedemset siedemdziesiąt jeden 10/100/ złotych i nie więcej niż 2.284.771,10zł /dwa miliony dwieście osiemdziesiąt 
cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden 10/100/ złotych a dzieli się na: 
 

a) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć 
groszy/ każda, 

c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela 
serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

d) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o 
nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 



 

e) 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

f) 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

g) 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

h) 792.711 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii H 
o nominale 0,10 zł /dziesięć gorszy/ każda, 

i) nie więcej niż 8.500.000 /osiem milionów pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o nominale 0,10 
zł /dziesięć gorszy/ każda.” 

 
§3 

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 
1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, podziału 

akcji na transze, dokonywania przesunięć między transzami, zasad płatności za akcje oraz zasad przydziału 
akcji; 

2) dokonania przydziału akcji serii I; 
3) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony; 
4) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje nowej emisji serii I; 
5) odstąpienia od emisji akcji serii I przed dniem publikacji Prospektu emisyjnego oraz odstąpienia od emisji 

akcji serii I lub zawieszenia oferty akcji serii I z ważnych powodów po dniu publikacji Prospektu emisyjnego; 
6) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 

310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 KSH.; 
7) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 KSH. 

 
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany 

wynikające z niniejszej uchwały i oświadczenia Zarządu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6) powyżej. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji 
przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki. 
  



 

Uchwała nr 7/2017 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 

Trans Polonia Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Tczewie 

z dnia 18 kwietnia 2017 r. 
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na rynku 

regulowanym i ich dematerializacji. 
 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I Spółki do obrotu na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. 
 

§ 2 
Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem 
akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej 
uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 
Nr 183 poz. 1538 ze zm.). 

 
§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 
drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz 
w sprawie zmiany statutu Spółki. 
  



 

Załącznik 2 – Statut 

Tekst jednolity Statutu spółki Trans Polonia S.A. z dnia 7 marca 2017 r.  
 

Emitent złożył wniosek do Sądu Rejestrowego o rejestrację zmian Statutu wynikających z uchwał Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego o nie 
więcej niż 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o nominale 0,10 zł każda oraz w przedmiocie zmiany Statutu 
Spółki w zakresie uprawnień osobistych Dariusza Stanisława Cegielskiego. Informację o dokonaniu rejestracji przez 
Sąd Rejestrowy niniejszych zmian Statutu, Emitent poda do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

 
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Firma Spółki brzmi : Trans Polonia Spółka Akcyjna. 

2. Spółka ma prawo używać skrótu firmy: Trans Polonia S.A. 

3. Spółka może używać wyróżniających ją znaków graficznych i słowno – graficznych. 

4. W postanowieniach niniejszego Statutu Trans Polonia S.A. określana jest jako Spółka. 

§ 2. 

Siedzibą Spółki jest miasto Tczew. 

§ 3. 

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki pod firmą TRANS POLONIA Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów I i IV 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.). Założycielami Spółki 
są wszyscy wspólnicy spółki prowadzonej pod firmą: TRANS POLONIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 

Dariusz Stanisław Cegielski, Mariusz Grzegorz Miszta, Arkadiusz Półgrabski i spółka prowadzona pod firmą: AMG 
Liquids Arkadiusz Półgrabski, Mariusz Miszta i Grzegorz Lisowski Spółka Jawna z siedzibą w Nowym Stawie. 

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, filie bądź inne placówki w kraju i za granicą. 

4. Spółka może uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach gospodarczych. Spółka może nabywać i zbywać 
udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, 
nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych 
podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne a także przystępować do wspólnych przedsięwzięć. 

§ 4. 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI 

§ 5. 

1. Przedmiotem działania Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 

43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, 

45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, 

45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 



 

46.12.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych, 

46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, 

46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

49.20.Z - Transport kolejowy towarów, 

49.3 - Pozostały transport lądowy pasażerski, 

49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, 

49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

49.41.Z – Transport drogowy towarów, 

50.20.Z - Transport morski i przybrzeżny towarów; 

51.21.Z – Transport lotniczy towarów, 

52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca Transport, 

52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, 

52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 

52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport, 

52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 

52.22.A – Działalność usługowa wspomagająca transport morski, 

52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy; 

52.24 - Przeładunek towarów, 

52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich, 

52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych, 

52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, 

52.29 - Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport, 

52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych, 

52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych, 

52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych, 

68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, 

68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

70 - Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem, 

70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 

70.2. – Doradztwo związane z zarządzaniem, 

70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych, 

77.1. – Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 



 

77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 

77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, 

77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 

77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, 

77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, 

77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 
autorskim, 

82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 
działalności gospodarczej, 

82.1. - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą, 

82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

82.19.Z – Wykonywane fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 
wspomagająca prowadzenie biura, 

82.20.Z - Działalność centrów telefonicznych (call center), 

82.30.Z - Działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów, 

82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 

82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem, 

82.99.Z - Pozostałą działalność wspomagająca prowadzenie działalność gospodarczej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana. 

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub 
zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej 
działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności. 

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na 
zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 85% głosów w obecności osób 
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 

III. KAPITAŁ SPÓŁKI 

§ 6. 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.434.771,10 /jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące 
siedemset siedemdziesiąt jeden 10/100/ złotych i nie więcej niż 2.284.771,10zł /dwa miliony dwieście osiemdziesiąt 
cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden 10/100/ złotych a dzieli się na: 

a) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł /dziesięć 
groszy/ każda, 

b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ 
każda, 

c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o 
nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

d) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 
0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, 

e) 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć 
groszy/ każda, 

f) 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł /dziesięć 
groszy/ każda, 



 

g) 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł 
/dziesięć groszy/ każda, 

h) 792.711 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o 
nominale 0,10 zł /dziesięć gorszy/ każda, 

2. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na 
Walnym Zgromadzeniu. 

§ 7. 

1. Wszystkie akcje serii A i B zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem Spółki. 

2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub imiennych, zwykłych 
lub uprzywilejowanych, a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. 

3. Pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego może nastąpić gotówką, wkładami niepieniężnymi, a także 
przeniesieniem do tego kapitału funduszy rezerwowych lub części kapitału zapasowego. 

4. Za zgodą akcjonariusza akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty 
subskrypcyjne. 

6. Na podstawie uchwały nr 7/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2016 r. kapitał zakładowy 
Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 79.271,10 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt jeden złotych 10/100) poprzez emisję 792.711 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 
siedemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 
każda i łącznej wartości nominalnej 79.271,10 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt 
jeden 10/100), pokrywanych wkładem pieniężnym. 

7. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H z 
realizowanych warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 7/2016 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.01.2016 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą 
posiadacze wyemitowanych przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii B, przy czym prawo objęcia akcji serii H 
może być wykonane nie później niż do dnia 28 lutego 2024 roku. 

§ 8. 

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. 

2. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje wygaśnięcie uprzywilejowania. 

3. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. 

§ 9. 

1. Prawo głosu z akcji imiennej może przysługiwać zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za zezwoleniem Rady 
Nadzorczej. 

2. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku 

papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 

§ 10. 

Akcje Spółki mogą być umarzane tylko za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. 

§ 11. 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 
rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie 
określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 
dywidendy). 

2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 
na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych. 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

§ 12. 



 

Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 

2. Rada Nadzorcza, 

3. Walne Zgromadzenie. 

ZARZĄD 

§ 13. 

1. Zarząd Spółki składa się z 1 /jednego/ do 5 /pięciu/ członków. W tych granicach liczbę członków Zarządu określa 
Rada Nadzorcza. 

2. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania jednego członka zarządu w przypadku zarządu 
jednoosobowego lub dwuosobowego; dwóch członków zarządu w przypadku zarządu trzyosobowego lub 
czteroosobowego, trzech członków zarządu w przypadku zarządu pięcioosobowego. Pozostałych członków Zarządu 
powołuje Rada Nadzorcza. 

3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Prezesa Zarządu jednemu z członków 
zarządu. 

4. Pozostałym członkom Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcje wiceprezesa lub członka Zarządu. 

5. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej lat 5 /pięć/, lecz mogą być 
odwoływani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. 

6. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 2 i 3 przysługują dopóki jest on akcjonariuszem 
Spółki i dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

7. Powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu przez Dariusza Stanisława 
Cegielskiego, w sposób określony w pkt. 2 i 3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli 
zawierającego oznaczenie imion i nazwisk osób powołanych w skład Zarządu ze wskazaniem powierzonych im funkcji. 

8. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 2 i 3 wszystkich członków 
Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. 

§ 14. 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie bez względu na liczbę 
członków Zarządu. W przypadku pozostałych członków Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa lub wiceprezesa) lub członka Zarządu z prokurentem. 

§ 15. 

1. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, zwołuje jego posiedzenia i im 
przewodniczy, a także nadzoruje działalność pozostałych członków Zarządu w zakresie, w jakim samodzielnie 
prowadzą oni sprawy Spółki. 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku 
równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez 
Radę Nadzorczą. 

RADA NADZORCZA 

§ 16. 

1. Rada Nadzorcza jest organem stałego nadzoru nad działalnością Spółki, uchwala strategię rozwoju Spółki oraz 
kontroluje jej wykonanie. 

2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, przy czym w razie posiadania przez Spółkę statusu 
spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. W tych granicach liczbę członków 
określa Walne Zgromadzenie. 

3. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powołania czterech członków Rady Nadzorczej. 



 

4. Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r. l. spółce utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburg, z 
siedzibą w Luksemburgu, wpisaną do luksemburskiego rejestru spółek (Registre de Commerce et des Sociétés) pod 
numerem B 166629 (dalej nazywaną „Syntaxis”) przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej, 
niezależnie od ustalonej liczby członków tego organu. 

5. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 

6. Dariuszowi Stanisławowi Cegielskiemu przysługuje prawo powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
jednemu z jej członków. 

7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat, przy czym mogą być oni 
odwołani przed upływem kadencji przez podmiot, który ich powołał. 

8. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza 
Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis, w sposób określony w pkt. 3, 4 i 6 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce 
pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

9. Uprawnienia Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienione w pkt. 3 i 6 przysługują dopóki jest on akcjonariuszem 
Spółki i dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub 
bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

10. W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt 3 i 6 oraz uprawnienia 
Syntaxis określonego w pkt. 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. 

§ 17. 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem innych spraw określonych w przepisach prawa lub 
postanowieniach niniejszego Statutu, należy: 

1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, 

2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie 
Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tej oceny, 

3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 

4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, 

5) wybieranie i odwoływanie – ze swego grona – Wiceprzewodniczącego Rady, 

6) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania 
czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację 

albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 

7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości, 

8) wyrażanie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu, 

9) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między Spółką a członkami Zarządu 
Spółki, 

10) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, 

11) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, 

12) zatwierdzanie regulaminów Spółki oraz regulaminu Zarządu, 

13) opiniowanie projektów zmian niniejszego Statutu, 

14) opiniowanie kierunków rozwoju oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, 

15) wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia do przekształcenia Spółki lub jej połączenia z innym podmiotem, bieżący 
nadzór nad procesem przekształcenia lub połączenia oraz wyrażanie opinii co do treści planu przekształcenia lub planu 
połączenia, 

16) powoływanie i odwoływanie likwidatorów Spółki, 

17) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 



 

2. W razie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody 
na zawieranie transakcji z podmiotami powiązanymi Spółki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. Nr 33 poz. 259), za wyjątkiem czynności typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w 
normalnym toku działalności Spółki. 

§ 18. 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady 
Nadzorczej. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz na trzy miesiące lub w miarę potrzeby częściej. 

3. Na wniosek Zarządu lub członka Rady posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni 
od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu. W razie nie zwołania posiedzenia w 
terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. 

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady. 
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady na piśmie lub na 
wskazany przez nich adres poczty elektronicznej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, chyba że obecni są 
wszyscy członkowie Rady. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za 
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał również przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali 
powiadomieni o treści projektu uchwały. 

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyborów przewodniczącego i 
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach 
tych osób. 

6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może określić jej Regulamin. 

7. Rada Nadzorcza może ustanawiać komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku ustanowienia komitetu, Rada 
Nadzorcza powołuje i odwołuje jego członków, spośród członków Rady Nadzorczej, a także ustanawia jego sposób 
organizacji, przyjmując regulamin funkcjonowania komitetu. 

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na 
zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 20. 

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 
Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego nadzoru mogą otrzymywać z tego tytułu osobne 
wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 21. 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się 
odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę 
Nadzorczą. 

3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. 

4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w 
Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia. 



 

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego 
Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie z postanowieniami art. 402 – 4023 kodeksu spółek 
handlowych. Jednakże do czasu kiedy wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie 
może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa 
tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu 
poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą 
elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być 
wysłane. 

§ 22. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały 
kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia 
Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych 
spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub 
w postaci elektronicznej. 

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, 
wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.” 

§ 23. 

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Warszawie. 

§ 24. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i 
reprezentowanych akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki 
podejmowania uchwał. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub 
postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

§ 25. 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, 
gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu i nie wskaże osoby do jego 
otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza 
posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera 
się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. 
Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że w przypadku spółki 
publicznej pełnomocnictwo może być udzielone również w postaci elektronicznej. 

3. Szczegółowe zasady działania Walne Zgromadzenie określa w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia. 

§ 26. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem innych spraw określonych w przepisach prawa lub 
postanowieniach niniejszego Statutu, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, 

2) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu strat, 

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

4) zmiana statutu Spółki, 

5) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego, 



 

6) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki, 

7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

8) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego 

9) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich 

przeznaczenia, 

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

11) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

12) uchwalanie i zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, 

13) ustalanie terminu wypłaty dywidendy oraz dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy 

uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, 

14) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, 

15) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, 

16) zawarcie pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie 

spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. 2. Następujące sprawy wymagają, aby za ich przyjęciem 
oddano 85% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu: 

1) zmiana statutu Spółki, 

2) połączenie, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, 

3) wyłączenie prawa poboru. 

V. GOSPODARKA SPÓŁKI 

§ 27. 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie ustalonych planów rocznych i wieloletnich. 

§ 28. 

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 

2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok 
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego Spółki. 

3. Spółka zobowiązana jest udostępnić akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 
roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego 

rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną 
udostępnione akcjonariuszom poprzez ich udostępnienie do wglądu w lokalu Spółki. 

§ 29. 

1. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują 
przepisy prawa. 

2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, które mogą być tworzone i 
znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30. 

Pismem przeznaczonym do ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. 

§ 31. 



 

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Rada Nadzorcza wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób 
prowadzenia likwidacji. 

2. Jeżeli do czasu przystąpienia do podziału między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu bądź 
zabezpieczeniu nie zgłosili się wszyscy akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, Zarząd wzywa ich poprzez 
ogłoszenie, wyznaczając miesięczny termin na zgłoszenie. Gdy pomimo to podział całości środków okaże się 
niemożliwy, Walne Zgromadzenie przeznacza niepodzielone środki na wybrany przez siebie cel charytatywny. 

§ 32. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz 
innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

  



 

Załącznik 3 - Wykaz informacji włączonych do Prospektu przez odesłanie 

Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie następujące opublikowane sprawozdania finansowe: 

- roczny skonsolidowany raport finansowy za rok zakończony 31 grudnia 2015 r., wraz z opinią i raportem z 
badania przez biegłego rewidenta, które zostało opublikowane w rocznym raporcie okresowym za 2015 r. 
przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2016 r., 

- roczny skonsolidowany raport finansowy za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., wraz z opinią i raportem z 
badania przez biegłego rewidenta, które zostało opublikowane w rocznym raporcie okresowym za 2016 r. 
przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31 marca 2017 r. 

Wskazane powyżej skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów dostępne są na 

stronie internetowej Emitenta www.transpolonia.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 4 – Orlen Transport S.A. raport roczny za 2015 r. 

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 
dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu  
ORLEN Transport Spółka akcyjna  

 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego ORLEN Transport Spółka akcyjna,  

z siedzibą w Płocku, na które składa się  sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów  

za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie  

z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie ze zmian  

w kapitale  własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdanie  

z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku  do 31 grudnia 2015 roku oraz polityka 

rachunkowości i inne informacje objaśniające. 

 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. 

 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorującego jednostki są 

zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały 

wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 2013 

r., poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości” oraz w Międzynarodowych Standardach 

Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonych przez Komisję Europejską 

 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami 

(polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we 

wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz  

o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

 

a) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 

b) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  

w Polsce, 

c) Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej 

wymienionych przepisach. 

 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 

racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie 

obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości  

i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów, 

zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i 

całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 

 

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 

 



 

a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na 

dzień 31 grudnia 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku 

do 31 grudnia 2015 roku, 

b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/ Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi  

w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – 

stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów 

wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 

statutu Spółki. 

 

Stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, 

informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są zgodne z informacjami zawartymi  

w sprawozdaniu finansowym. 

 

 

Kluczowy biegły rewident: 

Ewelina Walinciak,  

Numer ewidencyjny 11213 

 

przeprowadzający badanie w imieniu:  

 

DGA Audyt Sp. z o.o. 

ul. Towarowa 35 

61-896 Poznań 

 

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych prowadzoną 

przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 380 

 

 
Poznań, 29 stycznia 2016 roku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Raport z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku 

 

Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego ORLEN Transport 

S.A. z siedzibą w Płocku  przy ulicy Chemików 7, (zwanej dalej „Spółką”). Badaniu podlegało 

sprawozdanie finansowe obejmujące sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 79 966 tys. zł, sprawozdanie z zysków lub 

strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku 

wykazujące całkowity dochód netto w kwocie 14 916 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale 

własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek kapitału 

własnego o kwotę 3 637 tys. zł,  sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku nie wykazujące zmian stanu środków pieniężnych, polityka 

rachunkowości, noty i inne informacje objaśniające. 

 

Badana jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie 

nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych.  

 

Sprawozdanie finansowe zostało podpisane dnia 29 stycznia 2016 roku przez Zarząd Spółki, oraz 

przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Raport ten powinien być czytany 

wraz z opinią biegłego rewidenta dla ORLEN Transport S.A. z dnia 29 stycznia 2016 roku dotyczącą 

wyżej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny 

wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników 

badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź zagadnień, ale zakłada nadanie 

poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych 

faktów na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego. 

 

I. Część ogólna 

 

1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 

 

Spółka prowadzi działalność w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut Spółki. 

 

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000295099. 

 

Spółka posiada numer NIP 7743039925 oraz symbol REGON 141244678 

 

Przedmiotem działalności, zgodnie z wpisem do KRS i w rzeczywistości było: 

 

 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR, LPG; 

 Usługi logistyczne i spedycyjne; 

 Usługi warsztatowe. 

 

 

Na dzień bilansowy kapitał podstawowy Spółki wynosił 25 530 tys. zł, i dzielił się na 25 530 000 sztuk 

akcji po 1 zł każda. 



 

 

Struktura właścicielska przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Liczba 

głosów 

Wartość 

nominalna 

akcji 

Udział w kapitale 

podstawowym 

PKN ORLEN S. A. 25 530 000 100% 1 zł. 100% 

 

W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany struktury 

własności. 

 

Na dzień bilansowy kapitał własny wynosił 36 475 tys. zł. 

 

Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. 

 

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. 

 

Kierownikiem jednostki jest Zarząd w składzie: 

 

- Mirosław Zubek – Prezes Zarządu, 

- Leszek Hieronim Piotr Krajecki – Wiceprezes Zarządu, 

- Rafał Wacław Buczek – Wiceprezes Zarządu. 

 

W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania nie nastąpiły zmiany w składzie  

Zarządu. 

  



 

2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zostało 

zbadane przez DGA Audyt Sp. z o.o., w imieniu, której działała biegły rewident Ewelina Walinciak  

nr ewidencyjny 11213. 

 

O zbadanym sprawozdaniu finansowym wydano opinię bez zastrzeżeń. 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku zostało 

zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie ORLEN Transport S.A. w dniu 31 marca  2015 roku. 

 

Akcjonariusze podjęli uchwałę, że zysk netto za 2014 rok w kwocie 13 621 tys. zł zostanie podzielony  

w następujący sposób: 

 

 kwota 1 090 tys. zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, 

 kwota 12 531 tys. zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy. 

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią 

biegłego rewidenta, uchwałami Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego  

i o podziale wyniku finansowego oraz sprawozdaniem z działalności Spółki zostały złożone w dniu  

3 lipca 2015 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie. 

 

3. Informacje identyfikujące podmiot uprawniony i kluczowego biegłego rewidenta 

przeprowadzającego badanie 

 

Firma DGA Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, jest podmiotem uprawnionym  

do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem 380, na listę Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów w Polsce. 

 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia  

19 października 2015 roku, zawartą na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 9 października 

2015 roku odnośnie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.  

 

W imieniu firmy badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierowała kluczowy biegły rewident 

Ewelina Walinciak nr ewidencyjny 11213. 

 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego oraz kluczowy biegły rewident kierujący 

badaniem oświadczają, że spełnione są wymogi określone w Międzynarodowych Standardach 

Rewizji Finansowej dotyczące bezstronności i niezależności od badanej Spółki, oraz wymogi 

określone w art. 56 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 

dotyczącym bezstronności i niezależności od badanej Spółki. 

4. Zakres i termin badania 

 

Celem naszego badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno 

przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki. W badaniu 

poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych posłużyliśmy się testami i 



 

próbami właściwymi dla rewizji finansowej. Na podstawie wyników tych testów i prób wnioskowaliśmy 

o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prób zastosowaliśmy również 

w odniesieniu  

do rozrachunków z tytułu podatków, w związku, z czym mogą wystąpić różnice pomiędzy naszymi 

ustaleniami a wynikami ewentualnych kontroli uprawnionych organów skarbowych. 

 

Nie stanowiło przedmiotu naszego badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogłyby – gdyby 

wystąpiły stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy. 

Przedmiotem badania nie były również inne kwestie, które mogły wystąpić poza systemem 

rachunkowości Spółki, lecz niemające wpływu na zbadane przez nas sprawozdanie finansowe. 

 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku 

przeprowadziliśmy w styczniu 2016 roku, w siedzibie Spółki od 13 do 14 stycznia 2016 roku. 

 

5. Oświadczenia otrzymane i kompletność danych 

 

W trakcie badania nie wystąpiło ograniczenie zakresu badania. Zarząd potwierdził swoją 

odpowiedzialność za rzetelność, prawidłowość i jasność sprawozdania finansowego oraz 

oświadczył, iż udostępnił nam wszystkie dane finansowe, księgi rachunkowe i inne wymagane 

dokumenty oraz udzielił niezbędnych wyjaśnień. Otrzymaliśmy również pisemne oświadczenie z dnia 

29 stycznia 2016 roku Zarządu Spółki o: 

 

 kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, 

 wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, 

 ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym wszelkich istotnych zdarzeń, które nastąpiły po dacie 

bilansu do dnia złożenia oświadczenia. 

 

W oświadczeniu potwierdzono, że przekazane nam informacje były rzetelne i prawdziwe zgodnie  

z przekonaniem i najlepszą wiedzą Zarządu Spółki i objęły wszelkie zdarzenia mogące mieć wpływ 

na sprawozdanie finansowe. 

  



 

II. Część analityczna 

 

1. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

    31.12.2015    31.12.2014    31.12.2013 

    tys. zł   tys. zł   tys. zł 

AKTYWA            

Aktywa trwałe            

Rzeczowe aktywa trwałe   34 851   21 006   15 977 

Wartości niematerialne 

  

454   624   777 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  807  869  646 

Aktywa trwałe razem   36 112  22 499  17 400 

       

Aktywa obrotowe        

Zapasy    186  5  7 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe należności    21 297  21 224  23 277 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży  63  102  90 

Pozostałe aktywa finansowe  21 794  21 583  45 279 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży   514  524  2 203 

Aktywa obrotowe razem   43 854  43 438  70 853 

       

Aktywa razem   79 966  65 937  88 253 

 

  



 

2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

 

  31.12.2015   31.12.2014   31.12.2013 

  tys. zł  tys. zł  tys. zł 

PASYWA       

Kapitał własny       

Kapitał podstawowy   25 530  25 530  25 530 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 

nominalnej   2  2  2 

Zyski zatrzymane  10 943  14 580  7 080 

Kapitał własny razem  36 475  40 112  32 612 

       

ZOBOWIĄZANIA       

Zobowiązania długoterminowe       

Rezerwy  495  549  525 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe  18 378  3 759  4 335 

Zobowiązania długoterminowe razem  18 873  4 308  4 860 

       

Zobowiązania krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania  22 339  18 967  45 004 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  285  175  117 

Rezerwy  1 994  2 375  5 660 

Zobowiązania krótkoterminowe razem  24 618  21 517  50 781 

       

Zobowiązania razem  43 491  25 825  55 641 

       

Pasywa razem  79 966  65 937  88 253 

 

 

 

  



 

3. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

  

01.01-

31.12.2015   

01.01-

31.12.2014   

01.01-

31.12.2013 

  tys. zł  tys. zł  tys. zł 

Rachunek zysków i strat       

Przychody ze sprzedaży  128 649  125 368  131 192 

Koszty własne sprzedaży  (108 321)  (104 249)  (112 141) 

Zysk brutto ze sprzedaży   20 328  21 119  19 051 

Koszty ogólnego zarządu   (8 566)  (8 783)  (9 467) 

Pozostałe przychody operacyjne   7 819  8 219  6 306 

Pozostałe koszty operacyjne  (2 884)  (4 185)  (4 472) 

Zysk z działalności operacyjnej   16 697  16 370  11 418 

Przychody finansowe  1 966  615  1 744 

Koszty finansowe  (747)  (584)  (525) 

Przychody i koszty finansowe netto  1 219  31  1 219 

       

Zysk przed opodatkowaniem   17 916  16 401  12 637 

Podatek dochodowy   (3 007)  (2 780)  (2 908) 

Zysk netto   14 909  13 621  9 729 

       

Składniki innych całkowitych dochodów:       

Zyski i straty aktuarialne  9  (12)  76 

Podatek odroczony   (2)  2  (14) 

Składniki innych całkowitych dochodów 

razem  7  (10)  62 

       

Całkowity dochód netto  14 916  13 611  9 791 

       

       

       

  
     

  



 

4. Przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz 

rentowności Spółki 

 

Działalność gospodarczą Spółki, jej wynik finansowy i rentowność za rok obrotowy oraz sytuację 

majątkową i finansową na dzień bilansowy w porównaniu do lat poprzedzających, charakteryzują 

następujące wskaźniki: 

 

 

 

2015 

tys. zł 

2014 

tys. zł 

2013 

tys. zł 

2012 

tys. zł 

Suma bilansowa 79 966 65 937 88 253 97 237 

Należności z tytułu dostaw i usług   19 975 20 313 21 564 21 432 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 711 4 702 6 038 6 951 

Przychód netto ze sprzedaży produktów 

oraz towarów i materiałów 128 649 125 368 131 192 142 943 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów   
                   

(186)  

Koszt wytworzenia sprzedanych usług (108 321) (104 249) (111 955) ( 116 727) 

Całkowite dochody 14 916 13 611 9 791 16 015 

 

 

  



 

 2015 2014 2013 

Rentowność majątku (ROA), (%): (wynik finansowy netto 

x 100 /średnioroczny stan aktywów) 
20,4% 17,7% 10,6% 

Rentowność kapitału (funduszu) własnego (ROE), (%): 

(wynik finansowy netto x 100 / średnioroczny stan 

kapitału) 

39,0% 37,4% 20,7% 

Zyskowność netto sprzedaży (%): (wynik finansowy 

netto x 100 / przychody netto ze sprzedaży produktów 

oraz towarów i materiałów) 

11,6% 10,9% 7,5% 

Zyskowność brutto sprzedaży (%): (wynik brutto ze 

sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów x 100 / 

przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i 

materiałów) 

15,8% 16,8% 14,5% 

Płynność - wskaźnik płynności I: (aktywa obrotowe 

ogółem*/ zobowiązania krótkoterminowe) 
1,8 2,0 1,4 

Płynność - wskaźnik płynności II: (aktywa obrotowe 

ogółem* - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe*) 
1,8 2,0 1,4 

Płynność - wskaźnik płynności III: (inwestycje 

krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe*) 
0,9 1,0 0,9 

Szybkość obrotu należności w dniach** (średnioroczny 

stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 / 

przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i 

materiałów) 

57 61 60 

Stopień spłaty zobowiązań w dniach** (średnioroczny 

stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 / 

wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt 

wytworzenia sprzedanych produktów) 

16 19 21 

Szybkość obrotu zapasów w dniach: (średnioroczny 

stan zapasów x 365 / wartość sprzedanych towarów i 

materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) 

0 0 0 

Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i 

rezerwami długoterminowymi: (kapitał (fundusz) własny 

+ rezerwy długoterminowe / aktywa trwałe) 

1,0  1,8  1,9  

Trwałość struktury finansowania: (kapitał (fundusz) 

własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania 

długoterminowe*** / suma aktywów) 

0,7  0,7  0,4  

 

 

*) bez „z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy” 

**) uwzględnienia może wymagać okoliczność, że wielkości wykazywane w liczniku obejmują VAT, natomiast  

w mianowniku - nie 

***) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy 

  



 

5. Podsumowanie przeprowadzonej analizy 

 

 

W badanym okresie Spółka kontynuowała działalność polegającą na świadczeniu usług transportu 

drogowego pojazdami specjalistycznymi. 

 

Analiza sprawozdania finansowego i podstawowych wskaźników wykazała następujące główne 

tendencje w stosunku do roku ubiegłego: 

 

 w 2015 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 128 649 tys. zł i uległy zwiększeniu o 2,6%, 

natomiast koszty własne sprzedaży wyniósł 108 321 tys. zł i uległ zwiększeniu o 3,9%.  

W związku z powyższym nastąpił spadek zysku brutto ze sprzedaży o 3,7%, 

 

 suma bilansowa w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się o 21,3% głównie ze względu 

na zwiększenie salda rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, pozostałych aktywów 

finansowych, należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności po stronie aktywów 

oraz pozostałych zobowiązań długoterminowych i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałych zobowiązań po stronie pasywów, 

 

 płynność finansowa Spółki w całym okresie analizy utrzymuje się na poziomie uznawanym  

za bezpieczny z punktu widzenia zarządzania bieżącą działalnością, 

 

 w całym okresie analizy, wskaźnik rotacji należności kształtował się na poziomie wyższym aniżeli 

zobowiązań,  

 

 analiza zadłużenia Spółki wskazuje, iż w roku 2015 ok. 70% jej majątku finansowane było 

kapitałami własnymi. Tak wysoki poziom kapitału własnego pozwala na powstanie stabilnej 

i bezpiecznej struktury finansowania działalności gospodarczej Spółki, 

 

 w roku 2015 jak i w latach poprzednich, spełniona została tzw. „złota zasada bilansowa”, zgodnie 

z którą aktywa trwałe powinny być w pełni finansowane kapitałem długookresowym, tj. kapitałem 

własnym i zobowiązaniami długoterminowymi. 

 

Analiza sytuacji finansowej nie wskazuje na występowanie zagrożenia kontynuacji działalności 

w następnym okresie obrotowym lub istotne ograniczenie dotychczasowej działalności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Część szczegółowa 

 

1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości 

 

Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgadnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości / Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w zakresie 

nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych 

na jej podstawie przepisów wykonawczych. 

 

Księgi Rachunkowe Spółki były prowadzone przez Spółkę ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych  

Sp. z o.o. przy wykorzystaniu systemu komputerowego SAP.  

 

Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie aktualnej zatwierdzonej przez Zarząd Spółki 

dokumentacji opisującej przyjętą politykę prowadzenia rachunkowości. 

 

W trakcie przeprowadzonego badania nie stwierdziliśmy istotnych nieprawidłowości ksiąg 

rachunkowych, które mogłyby mieć wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe, a które nie 

zostałyby usunięte, w tym dotyczących: 

 

 zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, 

 rzetelności ksiąg rachunkowych, bezbłędności ksiąg rachunkowych oraz powiązania zapisów  

w ramach ksiąg rachunkowych, 

 udokumentowania operacji gospodarczych, 

 prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na podstawie sald zatwierdzonego bilansu za 

okres poprzedni, 

 powiązania zapisów z dowodami księgowymi i sprawozdaniem finansowym, 

 stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za 

pomocą komputera, 

 spełniania warunków, jakim powinna odpowiadać ochrona dokumentacji księgowej oraz 

przechowania ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych. 

 

Stosowane przez Spółkę metody wyceny aktywów i pasywów zostały opisane w polityce 

rachunkowości i innych informacjach objaśniających. Są one zgodne z wymogami określonymi w 

polityce rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji 

ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej a w zakresie nieuregulowanym w tych 

Standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych. 

 

Inwentaryzacja aktywów i zobowiązań została przeprowadzona i rozliczona zgodnie z ustawą  

o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne zostały rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych 

2015 roku. 

  



 

2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

Aktywa i pasywa, w tym sposoby ich wyceny oraz zmiany w roku obrotowym, we wszystkich istotnych 

aspektach zostały przedstawione w sposób rzetelny i jasny w zbadanym sprawozdaniu finansowym.  

 

Najistotniejsza pozycją aktywów obrotowych były należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności w kwocie 21 297 tys. zł stanowiące 26,6 % sumy bilansowej oraz pozostałe aktywa 

finansowe w kwocie 21 794 tys. zł stanowiące 27,3% sumy bilansowej. Najistotniejsza pozycją 

aktywów trwałych były rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 34 851 tys. zł stanowiące 43,6% sumy 

bilansowej. 

 

Największy udział w strukturze finansowania działalności Spółki miał kapitał własny stanowiący 

45,6% sumy pasywów, z czego 31,9% stanowił kapitał podstawowy a 13,7% stanowiły zyski 

zatrzymane.  

 

3. Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

 

Wszelkie informacje i komentarze dotyczące kosztów, przychodów oraz strat i zysków poniesionych 

przez Spółkę zostały wykazane we wszystkich istotnych aspektach w sposób rzetelny i jasny  

w zbadanym sprawozdaniu finansowym.  

 

Przychody ze sprzedaży wyniosły 128 649 tys. zł i uległy zwiększeniu o 2,6%, natomiast koszty 

własne sprzedaży wyniósł 108 321 tys. zł i uległ zwiększeniu o 3,9%. W związku z powyższym 

nastąpił spadek zysku brutto ze sprzedaży o 3,7%, 

 

Na działalności operacyjnej Spółka odnotowała zysk w wysokości 16 697 tys. zł, natomiast  

na działalności finansowej zysk wyniósł 1 219 tys. zł. Zysk netto wyniósł 14 909 tys. zł. 

 

4. Polityka rachunkowości i inne informacje objaśniające 

 

Polityka rachunkowości, noty i inne informacje objaśniające przedstawiają wszystkie istotne 

zagadnienia i dane finansowe określone przez MSR/MSSF w sposób kompletny i prawidłowy.  

 

5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z 

MSR/MSSF. Dane finansowe w nim zawarte są zgodne z informacjami przedstawionymi w 

pozostałych elementach sprawozdania finansowego. 

 

6. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

 

Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie  

z MSR/MSSF. Dane finansowe w nim zawarte są zgodne z informacjami przedstawionymi  

w pozostałych elementach sprawozdania finansowego. 

7. Sprawozdanie z działalności jednostki 

 



 

Sprawozdanie z działalności jednostki uwzględnia zagadnienia wymagane przez ustawę  

o rachunkowości. Informacje finansowe w nim zawarte są zgodne z przedstawionymi w 

sprawozdaniu finansowym. 

 

8. Kontynuowanie działalności gospodarczej 

 

Zarząd Spółki w pkt. 3.1 sprawozdania finansowego poinformował, że sprawozdanie finansowe 

zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie nie krótszym 

niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2015 roku i że nie występują okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

 

Podczas naszego badania nie zwróciło naszej uwagi nic, co powodowałoby nasze przekonanie,  

że Spółka nie jest w stanie kontynuować działalności, przez co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia 

bilansowego, to jest od 31 grudnia 2015 roku w efekcie zamierzonego lub przymusowego 

zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.  

 

9. Przestrzeganie przepisów prawa 

 

W przekazanym biegłemu rewidentowi pisemnym oświadczeniu Zarząd Spółki potwierdził, że 

zgodnie  

z jego najlepszą wiedzą Spółka przestrzegała wszelkich przepisów prawa, których naruszenie 

mogłoby w sposób istotny wpłynąć na zbadane sprawozdanie finansowe. 

 

Raport zawiera 13 kolejno ponumerowanych stron.  

 

 
Kluczowy biegły rewident  
 

 

Ewelina Walinciak,  
Numer ewidencyjny 11213 
 

przeprowadzający badanie w imieniu:  

 

DGA Audyt Sp. z o.o. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
 

Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych        

do badania sprawozdań finansowych prowadzoną   

przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 380 

 

 

 

Poznań, 29 stycznia 2016 roku 
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 Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

 

NOTA 2015 2014

Rachunek zysków lub strat

Przychody ze sprzedaży 5  128 649  125 368 

Koszt własny sprzedaży 6.1,6.2  (108 321)  (104 249)

Zysk brutto ze sprzedaży  20 328  21 119 

Koszty ogólnego zarządu  (8 566)  (8 783)

Pozostałe przychody operacyjne 7.1  7 819  8 219 

Pozostałe koszty operacyjne 7.2  (2 884)  (4 185)

Zysk z działalności operacyjnej  16 697  16 370 

Przychody finansowe 8.1  1 966  615 

Koszty finansowe 8.2  (747)  (584)

Przychody i koszty finansowe netto  1 219  31 

Zysk przed opodatkowaniem  17 916  16 401 

Podatek dochodowy 9  (3 007)  (2 780)

Zysk netto  14 909  13 621 

Składniki innych całkowitych dochodów
 7  (10)

Zyski i straty aktuarialne   9   (12)

Podatek odroczony 9  (2)  2 

Całkowite dochody netto  14 916  13 611 

które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                  

                               (w tys. PLN) 
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 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

  
NOTA 31/12/2015 31/12/2014

AKTYWA

Aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 10  34 851  21 006 

Wartości niematerialne 11  454  624 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 9.2  807  869 

 36 112  22 499 

Aktywa obrotowe

Zapasy 15  186  5 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16  21 297  21 224 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 12  63  102 

Pozostałe aktywa finansowe 17  21 794  21 583 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 18  514  524 

 43 854  43 438 

Aktywa razem  79 966  65 937 

PASYWA

KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał podstawowy 19.1  25 530  25 530 

Kapitał z emisji akcji  powyżej ich wartości nominalnej 19.2  2  2 

Zyski zatrzymane 19.3  10 943  14 580 

Kapitał własny razem  36 475  40 112 

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe 

Rezerwy 20  495  549 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 21  18 378  3 759 

 18 873  4 308 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

zobowiązania
22  22 339  18 967 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  285  175 

Rezerwy 20  1 994  2 375 

 24 618  21 517 

Zobowiązania razem  43 491  25 825 

Pasywa razem  79 966  65 937    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         

                      

                                                           (w tys. PLN) 
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 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

   

Kapitał podstawowy

Kapitał z emisj i akcji 

powyżej ich wartości 

nominalnej

Zyski zatrzymane
Kapitał własny 

razem

01/01/2015  25 530  2  14 580  40 112 

 -  14 909  14 909 

 -  7  7 

Całkowite dochody netto  -  -  14 916  14 916 

 (18 553)  (18 553)

31/12/2015  25 530  2  10 943  36 475 

(niebadane)

01/01/2014  25 530  2  7 080  32 612 

Zysk netto  -  -  13 621  13 621 

 -  -  (10)  (10)

Całkowite dochody netto  -  13 611  13 611 

Dywidendy  (6 111)  (6 111)

31/12/2014  25 530  2  14 580  40 112 

Zysk netto

Składniki innych całkowitych dochodów

Składniki innych całkowitych dochodów

Dywidendy

   



                         

                      

                                                           (w tys. PLN) 
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 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

  
NOTA 2015 2014

Zysk netto  14 909  13 621 

Korekty o pozycje:

Amortyzacja 6.2  4 550  3 626 

Odsetki netto 23.2  247  (259)

Dywidendy 8.1  (2)  - 

Zysk na działalności inwestycyjnej 23.3  (2 608)  (1 643)

 3 007  2 780 

Zmiana stanu rezerw 23.1  (426)  (3 273)

Zmiana stanu kapitału pracującego  1 376  1 530 

zapasy  (181)  2 

należności  23.1  210   2 057 

zobowiązania                                                                          23.1  1 347   (529)

Podatek dochodowy zapłacony 23.4  (2 837)  (2 943)

 18 216  13 439 

 (5 447)  (8 438)

 8 016  3 384 

Nabycie papierów wartościowych  (17 988)  (66 700)

Sprzedaż papierów wartościowych  22 966  91 564 

Odsetki otrzymane 23.2  333  666 

Dywidendy otrzymane  2  - 

 (5 194)  (1 261)

2 688 19 215

Nabycie akcji własnych  -  (25 026)

Odsetki zapłacone 23.2  (575)  (318)

Dywidendy wypłacone  (18 555)  (6 111)

 (1 774)  (1 199)

(20 904) (32 654)

Środki pieniężne i ich  ekwiwalenty na koniec okresu  -  - 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem

Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości 

niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów

Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości

niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów  

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Środki pieniężne  netto z działalności inwestycyjnej

Wpływy/(Wypływy) w ramach systemu cash pool

Środki pieniężne  netto wykorzystane w działalności finansowej

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

   
 



 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I INNE INFORMACJE 
OBJAŚNIAJĄCE 

 
1. Informacje ogólne 

 
1.1. Podstawowa działalność Spółki 

 
ORLEN Transport S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, została utworzona w dniu 22 października 2007 roku w wyniku 
połączenia Spółek: ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o., ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o.,  ORLEN Transport Kędzierzyn-
Koźle Sp. z o.o., ORLEN Transport Płock Sp. z o.o., ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o. oraz ORLEN Transport Olsztyn Sp. z 
o.o. (akty notarialne: Rep. A Nr 8636/2007, Rep. A. Nr 8640/2007, Rep. A. Nr 8644/2007, Rep. A. Nr 16905/2007,  
Rep. A. Nr 16915/2007, Rep. A. Nr 16909/2007).   
W dniu 2 stycznia 2008 roku Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000295099. Spółka została powołana na czas nieokreślony. 
 
Forma organizacyjno – prawna 

       Spółka akcyjna 

 

Podstawy prawne działalności 

       Kodeks spółek handlowych; 
 Statut Spółki  z dnia 22 października 2007 roku. 

 
 
Przedmiot prowadzonej działalności – z uwzględnieniem klasyfikacji PKD 

      Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – 49.41.Z Transport drogowy towarów  
 

Zakres prowadzonej działalności 

 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR, LPG; 
 Usługi logistyczne i spedycyjne; 
 Usługi warsztatowe. 

 
 
1.2. Struktura akcjonariatu 

 
    Na dzień 31 grudnia 2015 roku struktura akcjonariatu kształtowała się następująco: 

  
  

Liczba akcji Liczba głosów 
Wartość nominalna 

akcji (w PLN) 
Udział w kapitale 

podstawowym 

 PKN ORLEN S.A. *  25 530 000  25 530 000   25 530 000  100% 

  25 530 000 25 530 000 25 530 000 100% 

           
* zgodnie z informacją z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Transport S.A. zwołanego na dzień 18 stycznia 2013 roku. 
 

 
1.3. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład organów zarządczych i nadzorujących 
Spółki jest następujący: 
 
 
Zarząd 

 
Mirosław Zubek           –  Prezes Zarządu 
Rafał Wacław Buczek –  Wiceprezes Zarządu 
Leszek Hieronim Piotr-Krajecki                –  Wiceprezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza  

 
Andrzej Konrad Raszewski  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Dorota  Ewa Jamiołkowska                       –  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
Andrzej Staniszewski                                –  Członek Rady Nadzorczej 
Agata Patrycja Śmiechowska-Więczkowska              –  Sekretarz Rady 
 
 
 
 
 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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2. Oświadczenia Zarządu  

 
2.1. W sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 
 
Zarząd  ORLEN Transport S.A.  oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane 
porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości (zaprezentowanymi w nocie 3) 
oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i wynik finansowy oraz, że 
Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz sytuacji, osiągnięć i rozwoju Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 
 
2.2. W sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
 
Zarząd ORLEN Transport S.A oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania 
sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 
badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego  ORLEN Transport S.A za 2015 rok jest DGA 
Audyt Spółka z o.o.. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 31. 

 
3. Polityka rachunkowości 
 
3.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz 
Interpretacje Stałego Komitetu ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i obowiązywały na dzień 31 grudnia 2015 roku. Sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, 
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży oraz nieruchomości inwestycyjnych, które zostały wycenione w wartości godziwej.  Sprawozdanie finansowe obejmuje 
roczny okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku i okres porównawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. 
 
Prezentowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF przyjętym przez UE i przedstawia rzetelnie 
sytuację finansową i majątkową Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, wyniki jej działalności oraz przepływy pieniężne za rok 
zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.  

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej 
się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności 
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe, z wyjątkiem sprawozdania z przepływów pieniężnych, zostało sporządzone zgodnie z zasadą 
memoriału. 
 
Niniejsze  sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami przydatności i istotności a także wiernej prezentacji 
ujętymi w 3 rozdziale założeń koncepcyjnych MSSF. 
 
3.2. Wpływ zmian standardów i interpretacji MSSF na  sprawozdanie finansowe Spółki  

 

3.2.1. Obowiązujące zmiany standardów i interpretacji MSSF 

Zmiany standardów i interpretacji MSSF, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia zatwierdzenia do publikacji 
niniejszego sprawozdania finansowego nie miały istotnego wpływu na niniejsze  sprawozdanie finansowe.   

3.2.2. Standardy i Interpretacje MSSF opublikowane i zatwierdzone przez Unię Europejską, jeszcze nieobowiązujące 
 

Spółka zamierza przyjąć wymienione poniżej nowe standardy oraz zmiany standardów i interpretacji MSSF opublikowane przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, lecz nieobowiązujące do dnia zatwierdzenia do publikacji niniejszego 
sprawozdania finansowego zgodnie z datą ich wejścia w życie.  
 

Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE   
Ewentualny wpływ na 

sprawozdanie finansowe  
        

Zmiana do MSR 19 - Świadczenia pracownicze - Programy określonych świadczeń: 
Składki pracowników  

oczekiwany brak wpływu 

Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2012-2014 oczekiwany brak wpływu 

Zmiany do MSSF 11 - Wspólne ustalenia umowne: Ujmowanie nabycia udziałów 
we wspólnych działaniach 

  oczekiwany brak wpływu 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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Zmiany do MSR 16 - Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 - Rolnictwo: Rolnictwo – 
Rośliny produkcyjne 

  oczekiwany brak wpływu 

Zmiany do MSR 16 - Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 - Wartości 
niematerialne: Wyjaśnienia w zakresie akceptowalnych metod umorzenia i 
amortyzacji 

  oczekiwany brak wpływu 

Zmiany do MSR 27 - Jednostkowe Sprawozdania Finansowe: Metoda praw własności w jednostkowym 
sprawozdaniu  finansowym oczekiwany brak wpływu 

Zmiany do MSR 1 - Prezentacja sprawozdań finansowych: Inicjatywa dotycząca ujawnień 
oczekiwany brak wpływu 

 
 

3.2.3. Standardy i Interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), oczekujące 
na zatwierdzenie przez UE 

Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE   
Ewentualny wpływ na 

sprawozdanie finansowe  

       
Nowy Standard MSSF 9 - Instrumenty finansowe Wpływ* 

Nowy Standard MSSF 14 - Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe oczekiwany brak wpływu 

Nowy Standard MSSF 15 - Przychody z umów z klientami Wpływ** 

Zmiany do MSSF 10 - Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe oraz do MSR 28 - Jednostki 
Stowarzyszone: Sprzedaż lub Przekazanie Aktywów Pomiędzy Inwestorem a Spółką Stowarzyszoną lub 
Wspólnym Przedsięwzięciem oczekiwany brak wpływu 

Zmiany do MSSF 10 - Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 12 - Ujawnianie informacji na 
temat udziałów w innych jednostkach i MSR 28 - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i 
wspólnych przedsięwzięciach: Jednostki inwestycyjne: Zastosowanie wyjątku od konsolidacji oczekiwany brak wpływu 
MSSF 16 - Leasing Wpływ*** 

Zmiany do MSR 12 - Podatek dochodowy - Ujmowanie aktywów z tytułu podatku odroczonego od 
niezrealizowanych strat oczekiwany brak wpływu 

Zmiany do MSR 7 - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych - Inicjatywa dotycząca ujawnień oczekiwany brak wpływu 

* W momencie początkowego zastosowania nowego standardu MSSF 9 wykonane zostanie przyporządkowanie odpowiednich aktywów 
finansowych do nowych kategorii instrumentów finansowych.  

** W momencie początkowego zastosowania, tj. 1 stycznia 2018 roku, wpływ nowego standardu MSSF 15 będzie zależał od specyficznych faktów 
i okoliczności dotyczących umów z klientami, których Grupa będzie stroną. 

***” W momencie początkowego zastosowania wpływ standardu MSSF 16 będzie zależał od specyficznych faktów i okoliczności dotyczących 
umów leasingu których Spółka/Grupa* będzie stroną. 

 
3.3. Zmiany zasad prezentacji danych finansowych 
 

W 2015 roku i okresie porównawczym nie wystąpiły istotne zmiany prezentacji danych finansowych. 

 

3.4. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych 

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski („PLN”). Dane  
w  sprawozdaniu finansowym zaprezentowano w zaokrągleniu do tysięcy PLN (tys. PLN), chyba że w konkretnych sytuacjach 
podano inaczej. Zasady rachunkowości dla transakcji w walucie obcej ujawniono w nocie 3.5.2. 

 
3.5. Opis istotnych stosowanych zasad rachunkowości 

3.5.1. Zmiany zasad, zmiany szacunków, błędy lat poprzednich 

Zmiany zasad rachunkowości dokonuje się tylko wówczas, gdy: 
- wymagają tego postanowienia MSSF, 
- doprowadzi to do tego, iż zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje o wpływie transakcji, innych zdarzeń i warunków 

na sytuację finansową, wynik finansowy czy też przepływy pieniężne Spółki będą bardziej przydatne i wiarygodne. 
W przypadku dokonania zmian zasad rachunkowości zakłada się, że nowe zasady rachunkowości były stosowane od zawsze. 
Korekty z tym związane wykazuje się jako korekty kapitału własnego. Dla zapewnienia porównywalności danych, dokonuje się 
odpowiednich zmian sprawozdań finansowych (danych porównawczych) dla najwcześniej prezentowanego okresu w taki sposób, 
aby sprawozdania te również uwzględniały dokonane zmiany zasad rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, gdy ustalenie wpływu 
zmiany na poszczególne okresy lub jej łącznego wpływu jest niewykonalne w praktyce. 
Pozycje sprawozdania finansowego ustalone na podstawie szacunku podlegają weryfikacji, w sytuacji gdy zmienią się okoliczności 
będące podstawą dokonanych szacunków lub w wyniku pozyskania nowych informacji, postępującego rozwoju wypadków, czy 
zdobycia większego doświadczenia. 
Korekty spowodowane usunięciem istotnych błędów poprzednich okresów odnosi się na kapitał własny. Przy sporządzaniu 
sprawozdania finansowego przyjmuje się założenie, że błędy zostały skorygowane już w okresie, w którym zostały popełnione.  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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3.5.2. Transakcje w walucie obcej 

Transakcję w walucie obcej początkowo ujmuje się w walucie funkcjonalnej, stosując do przeliczenia kwoty wyrażonej w walucie 
obcej natychmiastowy kurs wymiany waluty funkcjonalnej na walutę obcą, obowiązujący na dzień zawarcia transakcji.  
Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 
- pozycje pieniężne w walucie obcej, obejmujące posiadane przez Spółkę waluty oraz należności i zobowiązania 

przypadające do otrzymania lub zapłaty w ustalonej lub możliwej do ustalenia liczbie jednostek waluty, przelicza się przy 
zastosowaniu kursu zamknięcia, tj. kursu wymiany natychmiastowego wykonania na koniec okresu sprawozdawczego, 

- pozycje niepieniężne wyceniane według historycznej ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, wyrażone w walucie obcej, 
przelicza się przy zastosowaniu kursu wymiany z dnia transakcji oraz 

- pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej, wyrażone w walucie obcej, przelicza się przy zastosowaniu kursów 
wymiany, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona. 

Spółka ujmuje różnice kursowe powstające z tytułu rozliczania pozycji pieniężnych lub z tytułu przeliczania pozycji pieniężnych po 
kursach innych niż te, po których zostały one przeliczone w momencie ich początkowego ujęcia w zysku lub stracie okresu, 
w którym powstają, z wyjątkiem pozycji pieniężnych stanowiących zabezpieczenie ryzyka walutowego ujmowanych zgodnie 
z zasadami rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych.   
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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3.5.3. Przychody ze sprzedaży  

Do przychodów ze sprzedaży (w ramach podstawowej działalności operacyjnej) zalicza się przychody, które dotyczą działalności 
zasadniczej, tj. działalności, do prowadzenia której Spółka została powołana, które są powtarzalne i nie mają charakteru 
incydentalnego.  

3.5.3.1. Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług 

Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług ujmuje się, jeżeli kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny 
sposób, istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz wszystkie współmierne 
koszty można wycenić w wiarygodny sposób. Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług ujmuje się, gdy 
znaczące ryzyko i korzyści związane z ich własnością zostało przekazane nabywcy oraz gdy Spółka przestaje być trwale 
zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi dobrami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec dóbr, do 
których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli. Przychody obejmują kwoty otrzymane i należne 
z tytułu dostarczonych wyrobów, towarów, materiałów i usług, pomniejszone o rabaty oraz podatek od towarów i usług (VAT), 
podatek akcyzowy i opłatę paliwową.  
Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody ze sprzedaży wyrobów, 
towarów, materiałów i usług są korygowane o zyski lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających przepływy 
pieniężne dotyczące powyższych przychodów.  
Przychody i koszty dotyczące usług, których moment rozpoczęcia i zakończenia przypadają w różnych okresach 
sprawozdawczych, ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania usługi, jeżeli można w wiarygodny sposób wycenić wynik z 
transakcji, tj. wtedy, gdy można ustalić łączną kwotę przychodów z umowy dotyczącej usługi oraz koszty usługi, istnieje 
prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne z umowy i stopień realizacji umowy może być określony w 
wiarygodny sposób.  
W przypadku, gdy nie ma możliwości spełnienia tych warunków, przychody ujmuje się tylko do wysokości kosztów poniesionych 
do danego dnia, nie wyższych jednak od kosztów, które Spółka spodziewa się odzyskać. 

3.5.4. Koszty  

Do kosztów (w ramach podstawowej działalności operacyjnej) zalicza się koszty, które dotyczą działalności zasadniczej, 
tj. działalności, do prowadzenia której Spółka została powołana, które są powtarzalne i nie mają charakteru incydentalnego. 
W szczególności są to koszty pozyskania zasobów, ich przetworzenia i dystrybucji, które w pełni podlegają kontroli Spółki. 
 
3.5.4.1. Koszt własny sprzedaży 

Koszt własny sprzedaży obejmuje koszt własny sprzedanych wyrobów, towarów, materiałów i usług oraz odpisy wartości zapasów 
do ich cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania.  
 
3.5.4.2. Koszty ogólnego zarządu 

Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem Spółką jako całością. 

3.5.5. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są pośrednio związane z działalnością operacyjną i mają charakter incydentalny. 

Do pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych zalicza się w szczególności: 

-  zyski/straty ze sprzedaży i likwidacji niefinansowych aktywów trwałych,  
-  nadwyżki/niedobory składników majątku,  
-  opłaty sądowe, 
-  kary umowne oraz grzywny pieniężne,  
-  kary za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska, 
-  nieodpłatne przekazania pieniężnych i rzeczowych składników majątku, 
-  nadwyżki otrzymanych dotacji ponad wartość odpowiednich kosztów,  
-  nieodpłatnie otrzymane składniki majątkowe,  
-  utworzenie/odwrócenie  odpisów aktualizujących wartość należności, rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych,  
-  odszkodowania, 
-  odpisanie środków trwałych w budowie, które nie dały zamierzonego efektu gospodarczego, 
-  koszty egzekucji należności i zobowiązań, 
-  skutki wyceny nieruchomości inwestycyjnych. 

3.5.6. Przychody i koszty finansowe 

Przychody i koszty finansowe są związane z operacjami finansowymi, w tym z pozyskaniem źródeł finansowania oraz z ich 
obsługą. 
Do przychodów/kosztów z operacji finansowych zalicza się w szczególności:  
- zyski/straty ze sprzedaży udziałów, akcji i innych papierów wartościowych,  
- otrzymane dywidendy, 
- odsetki z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokat terminowych i udzielonych pożyczek,  
- odsetki od obligacji własnych i innych papierów wartościowych, odsetki z tytułu leasingu finansowego, prowizji od kredytów, 

pożyczek, gwarancji,  
- wzrost/utrata wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, papiery wartościowe,  
- nadwyżki dodatnich/ujemnych różnic kursowych, 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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- rozliczenie i wycena pochodnych instrumentów finansowych. 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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3.5.7. Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz odroczony. 
Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona od dochodu do 
opodatkowania za dany okres i ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony lub należność, jeśli kwota 
dotychczas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty.  
Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe i nie podlegają 
dyskontowaniu oraz podlegają kompensacie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jeżeli istnieje możliwy do wyegzekwowania 
tytuł prawny do przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot.  
 

3.5.8. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Rzeczowe aktywa trwałe są to aktywa: 
- wykorzystywane w procesach produkcyjnych, przy dostawach towarów, świadczeniu usług, w celu oddania do używania 

innym podmiotom na podstawie leasingu lub w celach administracyjnych, oraz 
- którym towarzyszy oczekiwanie, że będą wykorzystywane dłużej niż jeden okres (jeden rok sprawozdawczy lub cykl 

operacyjny, jeżeli trwa on dłużej niż jeden rok sprawozdawczy). 
Rzeczowe aktywa trwałe obejmują zarówno środki trwałe (aktywa, które są w stanie umożliwiającym ich funkcjonowanie zgodnie 
z zamierzeniem kierownictwa) jak też środki trwałe w budowie (aktywa, które są w trakcie budowy lub innego dostosowywania do 
funkcjonowania zgodnie z zamierzeniem kierownictwa). 
Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych ustala się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia z uwzględnieniem 
otrzymanych dotacji do aktywów (MSR 20). Cena nabycia lub koszt wytworzenia obejmują cenę zakupu oraz inne koszty 
bezpośrednio związane z przystosowaniem składnika rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania. Na koszt wytworzenia lub 
cenę nabycia składnika rzeczowych aktywów trwałych składają się także szacunkowe koszty jego demontażu i usunięcia oraz 
koszty przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym się znajdował, do których Spółka jest zobowiązana w związku z jego 
nabyciem lub wytworzeniem. 
Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzanym na koniec okresu 
sprawozdawczego w wartości księgowej netto tj. cenę nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszony o umorzenie i odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości, oraz otrzymane dotacje do aktywów. 
Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się począwszy od chwili, gdy są one dostępne do użytkowania, tzn. od momentu 
dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie 
z zamierzeniami kierownictwa przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich użytkowania z uwzględnieniem wartości 
końcowej. 
Rzeczowe aktywa trwałe amortyzuje się metodą liniową, a w uzasadnionych przypadkach metodą naturalną (katalizatory, aktywa 
z tytułu zagospodarowania i wydobycia zasobów mineralnych).  
Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość końcową. 
Poszczególne części składowe rzeczowych aktywów trwałych, których wartość jest istotna w stosunku do wartości całego 
składnika rzeczowych aktywów trwałych, amortyzowane są oddzielnie, zgodnie z okresem ich użytkowania.  
Stosowane są następujące typowe okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych: 

Budynki i budowle 10–40 lat 
Urządzenia techniczne i maszyny 4–35 lat 
Środki transportu i pozostałe rzeczowe aktywa trwałe 2–20 lat 

Metodę amortyzacji, wartość końcową oraz okres użytkowania składnika aktywów weryfikuje się co najmniej na koniec każdego 
roku. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, korekt odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresach następnych 
(prospektywnie).  
Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglądów są zaliczane do rzeczowych aktywów trwałych i amortyzowane 
zgodnie z okresem ich użytkowania. Z kolei, koszty bieżącego utrzymania rzeczowych aktywów trwałych i ich konserwacji 
wpływają na zysk lub stratę okresu, w którym zostały poniesione. 
Rzeczowe aktywa trwałe podlegają weryfikacji pod kątem utraty wartości jeżeli zaistniały okoliczności bądź zaszły zmiany, które 
wskazują na to, że wartość księgowa tych aktywów może nie być możliwa do odzyskania. 
Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w pozostałej działalności 
operacyjnej. 
 
   
3.5.9. Wartości niematerialne 

Do wartości niematerialnych zalicza się aktywa możliwe do zidentyfikowania, niepieniężne i nieposiadające postaci fizycznej.  
Składnik aktywów jest możliwy do zidentyfikowania, jeżeli: 
- jest możliwy do wyodrębnienia, tzn. można go wyodrębnić lub oddzielić od Spółki i sprzedać, przenieść, udzielić na niego 

licencji, wynająć lub wymienić, osobno albo razem z odnośną umową, innym możliwym do zidentyfikowania składnikiem 
aktywów lub zobowiązaniem niezależnie od tego, czy Spółka zamierza tak uczynić lub  

- powstaje na skutek praw wynikających z umowy lub z innych tytułów prawnych, niezależnie od tego, czy prawa te można 
przenieść lub oddzielić od Spółki lub od innych praw i obowiązków.  

Składnik wartości niematerialnych ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy: 
- jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie przyszłe korzyści ekonomiczne, które można przyporządkować danemu 

składnikowi aktywów, oraz 
- można wiarygodnie ustalić cenę nabycia lub koszt wytworzenia danego składnika aktywów.  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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Składnik wartości niematerialnych powstały w wyniku prac rozwojowych (lub realizacji etapu prac rozwojowych przedsięwzięcia 
prowadzonego we własnym zakresie) ujmuje się wtedy i tylko wtedy, gdy Spółka jest w stanie udowodnić: 
- możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończenia składnika wartości niematerialnych tak, aby nadawał się do 

użytkowania lub sprzedaży, 
- zamiar ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży, 
- zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych,  
- sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Między 

innymi Spółka powinna udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub 
na sam składnik lub – jeśli składnik ma być użytkowany przez Spółkę – jego użyteczność 

3.5.9. Wartości niematerialne c.d. 

- dostępność stosowanych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych 
oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych, 

- możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu 
składnikowi wartości niematerialnych.  

Jeżeli składnik nie spełnia kryteriów definicyjnych składnika wartości niematerialnych, nakłady na jego nabycie lub wytworzenie 
przez Spółkę we własnym zakresie są ujmowane jako koszt w momencie ich poniesienia. Jeśli dany składnik został przejęty 
w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, stanowi on część wartości firmy ujmowanej na dzień przejęcia.  
Składnik aktywów niematerialnych początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i wykazuje w sprawozdaniu 
finansowym sporządzanym na koniec okresu sprawozdawczego w wartości księgowej netto z uwzględnieniem otrzymanych 
dotacji do aktywów (MSR 20).  
Wartości niematerialne o określonym okresie użytkowania amortyzuje się metodą liniową począwszy od chwili, gdy są one gotowe 
do użycia, tzn. od momentu dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego 
funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich użytkowania.  
Typowe okresy użytkowania wartości niematerialnych wynoszą od 2 do 15 lat dla koncesji, licencji, praw do patentów oraz  
podobnych wartości i od 2 do 10 lat dla oprogramowania. 
Metodę amortyzacji oraz okres użytkowania składnika wartości niematerialnych weryfikuje się co najmniej na koniec każdego 
roku. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, korekt odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w okresach następnych 
(prospektywnie). 
Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. Ich wartość pomniejszana jest o 
ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Ponadto, w każdym okresie sprawozdawczym, należy dokonać 
weryfikacji, czy zdarzenia i okoliczności nadal potwierdzają ocenę, że okres użytkowania tego składnika aktywów jest 
nieokreślony. 
Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartości niematerialnych ujmuje się w pozostałej działalności operacyjnej. 

3.5.10. Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego są to odsetki oraz inne koszty ponoszone przez Spółkę w związku z pożyczeniem środków 
finansowych. 
Koszty finansowania zewnętrznego składają się z:  
- kosztów odsetek wyliczonych przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej zgodnie z MSR 39 Instrumenty 

finansowe: Ujmowanie i wycena,  
- obciążeń finansowych z tytułu umów leasingu finansowego, ujmowanych zgodnie z MSR 17 Leasing, oraz  
- różnic kursowych powstających w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej, w stopniu w jakim są uznawane za korektę 

kosztów odsetek.  
Koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 
dostosowywanego składnika aktywów,  aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. 
Inne koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty okresu. Górną granicą dla aktywowania kosztów związanych z 
obsługą zadłużenia jest rzeczywista wartość poniesionych przez Spółkę kosztów finansowania zewnętrznego.  
Rozpoczęcie aktywowania kosztów związanych z finansowaniem działalności inwestycyjnej może mieć miejsce, kiedy spełnione 
zostaną wszystkie poniższe warunki: 
- ponoszone są nakłady inwestycyjne, 
- ponoszone są koszty związane z obsługą zadłużenia, 
- dokonywane są czynności związane z doprowadzeniem składnika aktywów do docelowego miejsca i stanu używania.  

Zaprzestanie aktywowania ma miejsce, jeśli zasadniczo wszystkie działania niezbędne do przygotowania składnika do zamierzonego 
użytkowania lub sprzedaży zostały zakończone. Konieczność dodatkowych prac administracyjnych, wykończeniowych, przeróbek na 
życzenie kupującego lub użytkownika nie stanowią podstawy do dalszego aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego. 
Po oddaniu składnika aktywów do użytkowania aktywowane koszty finansowania zewnętrznego, jako element ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia danego składnika aktywów, amortyzowane są przez okres użytkowania tego składnika aktywów.  

3.5.11. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 

Spółka poddaje ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości oraz szacuje wartość odzyskiwalną rzeczowych aktywów trwałych, wartości 
niematerialnych oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych zgodnie z MSR 36. 
Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata 
wartości  lub odwrócenie odpisu aktualizującego któregoś ze składników aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU). 
W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów lub CGU poprzez 
ustalenie wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży lub wartości użytkowej z zastosowaniem właściwej 
stopy dyskonta, w zależności od tego, która z nich jest wyższa. 
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Wartość godziwa pomniejszona o koszty zbycia jest ceną, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by za 
przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku na dzień wyceny, po 
potrąceniu kosztów zbycia. 
Wartość użytkowa jest to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu 
dalszego użytkowania składnika aktywów lub CGU. 
Aktywa, które samodzielnie nie generują przepływów pieniężnych, grupuje się na najniższym poziomie, na jakim powstają przepływy 
pieniężne niezależne od przepływów z innych aktywów (CGU). 
Do ośrodka wypracowującego przepływy pieniężne przypisuje się: 
- wartość firmy, jeżeli można założyć, że ośrodek uzyskał korzyści z tytułu synergii powstałej w wyniku połączenia z inną jednostką, 
- aktywa wspólne, jeżeli można znaleźć rozsądne i spójne zasady takiego przypisania. 

Jeżeli zaistniały zewnętrzne lub wewnętrzne przesłanki, które wskazują, że istnieje ryzyko braku możliwości odzyskania wartości ustalonej 
na koniec okresu sprawozdawczego składnika aktywów, przeprowadza się testy sprawdzające pod kątem ewentualnej utraty wartości.  
Testy sprawdzające są przeprowadzane raz w roku także w odniesieniu do wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie używania 
oraz w stosunku do wartości firmy. 
 
 
 
 

3.2.11. Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych c.d. 

Jeżeli wartość księgowa składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne przekracza szacowaną wartość 
odzyskiwalną, wówczas jego wartość księgową netto obniża się do poziomu wartości odzyskiwalnej poprzez odpowiedni odpis 
aktualizujący z tytułu utraty wartości powodując ujęcie kosztów w rachunku zysków lub strat.  
W przypadku wystąpienia odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, odpis ten 
rozlicza się w sposób następujący: 
- w pierwszej kolejności obniża się wartość firmy, która została przypisana do ośrodka, 
- następnie, obniża się wartość innych aktywów przypisanych do ośrodka, proporcjonalnie do udziału wartości księgowej netto 

każdego ze składników aktywów w wartości ośrodka. 
Na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się weryfikacji, czy odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ujęty w okresach 
poprzednich nie powinien zostać częściowo lub w całości odwrócony. Przesłanki wskazujące na konieczność odwrócenia odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości w dużej mierze odzwierciedlają przesłanki utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu 
utraty wartości w okresach poprzednich.  

Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów, z wyjątkiem wartości firmy, ujmuje się niezwłocznie 
jako przychód.   

3.5.12. Zapasy 

Zapasy są to aktywa: 
- przeznaczone do sprzedaży w toku podstawowej działalności gospodarczej, 
- będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż, lub 
- mające postać materiałów, w tym surowców przeznaczonych do zużycia lub przerobu w procesie produkcyjnym lub w trakcie 

świadczenia usług. 
Zapasy, w tym zapasy obowiązkowe są to produkty, półprodukty i produkty w toku, towary i materiały. 
Produkty, półprodukty i produkty w toku wycenia się na moment początkowego ujęcia według kosztu wytworzenia, natomiast  na 
koniec okresu sprawozdawczego według kosztu wytworzenia lub też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności 
od tego, która z kwot jest niższa, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty przydatności ekonomicznej.  
Przez koszty wytworzenia należy rozumieć koszty wsadu i koszty przerobu produktów, półproduktów i produktów w toku 
przypadających na okres ich wytworzenia. Koszty wytworzenia obejmują także alokację stałych i zmiennych pośrednich kosztów 
produkcji, ustalonych dla normalnego poziomu produkcji.  
Do kosztów wytworzenia nie zalicza się: 
- kosztów będących konsekwencją nie wykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 
- kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem zapasów do postaci i miejsca, w jakich się znajdują 

w momencie wyceny, 
- kosztów magazynowania produktów, półproduktów i produktów w toku, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne 

w procesie produkcji, 
- kosztów sprzedaży. 

Towary i materiały wycenia się na moment początkowego ujęcia w cenie nabycia natomiast na koniec okresu sprawozdawczego w cenie 
nabycia lub koszcie wytworzenia czy też według wartości netto możliwej do uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa, z 
uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty przydatności ekonomicznej.  
Testy sprawdzające utratę wartości poszczególnych pozycji zapasów przeprowadza się na bieżąco w trakcie okresu sprawozdawczego. 
Przecenie do poziomu cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania podlegają zapasy, które utraciły swoje cechy użytkowe, przydatność 
lub spadły ich ceny sprzedaży. 
Wartości materiałów przeznaczonych do wykorzystania w procesie produkcji nie odpisuje się poniżej ceny nabycia, jeżeli oczekuje się, 
że produkty, do produkcji których będą wykorzystane, zostaną sprzedane za kwoty wyższe lub równe kosztom wytworzenia. Jeżeli jednak 
koszt wytworzenia produktów będzie wyższy od wartości netto możliwej do uzyskania, wartość materiałów odpisuje się do poziomu 
wartości netto możliwej do uzyskania. 
Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów ujmuje się w koszcie własnym sprzedaży. 
Rozchody zapasów ujmuje się według cen średnioważonych nabycia lub kosztów ich wytworzenia. 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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3.5.13. Należności  

Należności, w tym należności z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej powiększonej 
o koszty transakcji, a następnie według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej 
z uwzględnieniem odpisów aktualizujących należności wątpliwe.  
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości należności tworzone są w oparciu o indywidualne analizy z uwzględnieniem wartości 
posiadanego zabezpieczenia oraz wartości możliwej do zrealizowania kompensaty wzajemnych wierzytelności. 
Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności ujmowane jest w pozostałej działalności operacyjnej dla 
należności głównych oraz w działalności finansowej dla odsetek za nieterminową płatność. 
 

3.5.14. Aktywa przeznaczone do sprzedaży  

Aktywa przeznaczone do sprzedaży (z wyłączeniem aktywów finansowych) wycenia się według niższej z dwóch wartości: wartości 
księgowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży. 
Z chwilą przeznaczenia danego składnika aktywów do sprzedaży następuje zaprzestanie naliczania amortyzacji. 
W przypadku wzrostu wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży w okresie późniejszym ujmowany jest przychód, jednak 
w wysokości nie wyższej niż wcześniej ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości.  
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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3.5.15. Kapitał własny 

3.5.15.1. Kapitał podstawowy 

Kapitał podstawowy stanowi kapitał wniesiony przez akcjonariuszy i jest wykazywany według wartości nominalnej, w wysokości 
zgodnej z aktem założycielskim Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.  
Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 1996 roku, na podstawie MSR 29 § 24 i 25, został przeszacowany w oparciu o miesięczne 
wskaźniki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

3.5.15.2.  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej tworzony jest z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości 
nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 1996 roku, 
na podstawie MSR 29 § 24 i 25, został przeszacowany w oparciu o miesięczne wskaźniki wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu Spółki lub podwyższeniu kapitału podstawowego zmniejszają 
kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a 
pozostałą ich część ujmuje się w rachunku zysków lub strat.  
 

3.5.15.3. Zyski zatrzymane 

Zyski zatrzymane obejmują: 
- kapitał zapasowy tworzony i wykorzystywany zgodnie z Ustawą Kodeks Spółek Handlowych, 
- niepodzielony wynik z lat ubiegłych, 
- zysk/stratę bieżącego okresu sprawozdawczego, 
- skutki błędów (zyski/straty) poprzednich okresów, 
- skutki zmian zasad rachunkowości, 
- kapitał rezerwowy z tytułu dopłat do kapitału, 
- zyski i straty aktuarialne dotyczące świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, 
- kapitał wynikający z połączenia jednostek pod wspólną kontrolą, 
- pozostałe kapitały tworzone i wykorzystywane według zasad określonych przepisami prawa. 

 

3.5.16. Zobowiązania  

Zobowiązania, w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wycenia się na dzień ich powstania w wartości godziwej powiększonej 
w przypadku zobowiązania finansowego niekwalifikowanego jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, 
o koszty transakcji, a następnie według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. 

 
3.5.16.1. Rozliczenia międzyokresowe bierne 

Rozliczenia międzyokresowe bierne są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za dobra lub usługi, które zostały 
otrzymane/wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą, łącznie z kwotami należnymi 
pracownikom.  
Mimo iż czasami konieczne jest oszacowanie kwoty lub terminu zapłaty rozliczeń międzyokresowych biernych, stopień 
niepewności jest na ogół znacznie mniejszy niż w przypadku rezerw. 
 
3.5.17. Rezerwy 

Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. 

Spółka tworzy rezerwy w przypadku, gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń 
przeszłych i gdy jest prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wydatkowania środków 
zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz można wiarygodnie oszacować kwotę zobowiązania. 
Rezerwy tworzy się w wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku 
obecnego na koniec okresu sprawozdawczego.  
Wysokość rezerw jest weryfikowana na bieżąco w trakcie okresu sprawozdawczego w celu skorygowania ich do wysokości 
szacunków zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzień. Odwrócenie rezerw następuje w przypadku, gdy przestało być 
prawdopodobne, że do wypełnienia obowiązku będzie konieczne wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści 
ekonomiczne. Wykorzystanie rezerw następuje tylko zgodnie z przeznaczeniem, na które zostały pierwotnie utworzone. 
W przypadku, gdy wpływ zmian wartości pieniądza w czasie jest istotny, wysokość rezerwy ustalana jest na poziomie bieżącej 
wartości spodziewanych przyszłych wydatków koniecznych do uregulowania zobowiązania. Zwiększenie rezerwy w związku 
z upływem czasu ujmuje się w ciężar kosztów finansowych przy zastosowaniu metody dyskontowania.  
Rezerwy tworzy się m.in. na: 
- ryzyko środowiskowe, 
- nagrody jubileuszowe oraz świadczenia po okresie zatrudnienia, 
- ryzyko gospodarcze, 
- koszty programów osłonowych, 
- prawa majątkowe. 

Rezerw nie tworzy się na przyszłe straty operacyjne. 
 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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3.5.17.1. Świadczenia po okresie zatrudnienia 

Zgodnie z obowiązującymi systemami wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych i rentowych wypłacanych  
w momencie przejścia na emeryturę lub rentę. 
Wysokość  odpraw emerytalnych i rentowych zależy od stażu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. 
Odprawy emerytalne i rentowe zalicza się do programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. 
Rezerwę na zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych tworzy się w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których 
dotyczą. 
 
3.5.17.1. Świadczenia po okresie zatrudnienia c.d. 

Rezerwy są szacowane przez niezależnego aktuariusza i przeszacowywane w przypadku wystąpienia istotnych przesłanek 
mających wpływ na ich wysokość z uwzględnieniem m.in. rotacji zatrudnienia i planowanego wzrostu wynagrodzeń. Ujęte rezerwy 
są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem m.in. rotacji zatrudnienia, 
planowanego wzrostu poziomu wynagrodzeń i dotyczą okresu do dnia kończącego rok sprawozdawczy. 
Zyski i straty aktuarialne od świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia ujmuje się w składnikach innych całkowitych 
dochodów, a od pozostałych świadczeń pracowniczych, ujmuje się w rachunku zysków lub strat. 

3.5.17.2. Pozostałe rezerwy 

Pozostałe rezerwy obejmują głównie rezerwy na toczące się postępowania sądowe i są tworzone po uwzględnieniu wszystkich 
dostępnych informacji, w tym opinii niezależnych ekspertów. Spółka tworzy rezerwy jeżeli na podstawie takich dowodów 
występowanie obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego jest bardziej prawdopodobne niż jego brak.  

Jeżeli występowanie obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego jest mało prawdopodobne, Spółka ujawnia informację 
o zobowiązaniu warunkowym, chyba że możliwość rozchodu zasobów stanowiących korzyści ekonomiczne jest znikoma. 

 

3.5.18. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Spółka dokonała wyboru prezentacji w ramach sprawozdania z przepływów pieniężnych i stosuje następujące zasady: 
- przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wykazuje metodą pośrednią, 
- składniki środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych i w sprawozdaniu  z sytuacji 

finansowej są tożsame,  
- otrzymane dywidendy wykazuje w przepływach z działalności inwestycyjnej, 
- wypłacone dywidendy wykazuje w przepływach z działalności finansowej,  
- otrzymane odsetki z tytułu leasingu finansowego, udzielonych pożyczek, obligacji oraz systemu koncentracji środków finansowych (cash 

pool) wykazuje w przepływach z działalności inwestycyjnej, pozostałe otrzymane odsetki wykazuje w przepływach z działalności 
operacyjnej, 

- zapłacone odsetki i prowizje z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, cash pool, wyemitowanych obligacji oraz  leasingu 
finansowego  wykazuje w przepływach z działalności finansowej, pozostałe zapłacone odsetki wykazuje w przepływach z działalności 
operacyjnej, 

- wpływy i wydatki z tytułu rozliczenia pochodnych instrumentów finansowych, które nie są uznane za pozycję zabezpieczającą 
prezentuje w działalności inwestycyjnej. 

3.5.19. Instrumenty finansowe 

Instrument finansowy jest to każdy kontrakt, który skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych u jednej jednostki 
i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej jednostki. 

3.5.19.1. Ujmowanie i wyłączanie ze sprawozdania z sytuacji finansowej 

Spółka ujmuje składnik aktywów lub zobowiązanie finansowe w swoim sprawozdaniu z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, 
gdy staje się stroną umowy tego instrumentu. 
Spółka ujmuje standaryzowaną transakcję kupna lub sprzedaży składnika aktywów finansowych na dzień zawarcia transakcji.  
Spółka wyłącza składnik aktywów finansowych ze sprawozdania z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy: 
- wygasają umowne prawa do przepływów pieniężnych ze składnika aktywów finansowych, albo 
- przenosi składnik aktywów finansowych na inną jednostkę. 

Spółka wyłącza ze swojego sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe (lub część zobowiązania finansowego) 
wtedy i tylko wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, tzn. kiedy obowiązek określony w umowie został: 
- wypełniony, lub 
- umorzony, lub 
- wygasł. 

3.5.19.2. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych 

W momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik aktywów lub zobowiązań finansowych według wartości godziwej, 
powiększonej, w przypadku składnika aktywów lub zobowiązania finansowego niekwalifikowanych jako wyceniane według 
wartości godziwej przez wynik finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub emisji 
składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego.  
Dla potrzeb wyceny na koniec okresu sprawozdawczego Spółka kwalifikuje aktywa finansowe do jednej z kategorii: 
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
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- inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 
- pożyczki i należności, 
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, 
- instrumenty finansowe zabezpieczające. 

Niezależnie od cech i celu nabycia, w momencie początkowego ujęcia, Spółka dokonuje klasyfikacji wybranych aktywów 
finansowych jako wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.   
Składnikiem aktywów finansowych wycenianym w wartości godziwej przez wynik finansowy jest składnik aktywów finansowych, 
który został wyznaczony przez Spółkę przy początkowym ujęciu jako wyceniany według wartości godziwej przez wynik finansowy 
lub został klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu, gdyż: 
- został nabyty lub zaciągnięty głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, lub 
- jest częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie, i dla których istnieje potwierdzenie 

aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków, lub 
- jest instrumentem pochodnym (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących efektywnymi instrumentami 

zabezpieczającymi). 
Pożyczki i należności są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do 
określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku.  
 

3.5.20.2. Wycena aktywów i zobowiązań finansowych c.d. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe nie zaklasyfikowane do powyższych kategorii.  
Spółka kwalifikuje zobowiązania finansowe do jednej z kategorii: 
- wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
- inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 
- wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 
- instrumenty finansowe zabezpieczające, 
- zobowiązania wyłączone z zakresu MSR 39. 

 

3.5.19.2.1. Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej 

Spółka wycenia aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym instrumenty pochodne 
będące aktywami, oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, nie dokonując pomniejszenia o koszty transakcji, jakie mogą 
być poniesione przy sprzedaży lub innym sposobie wyzbycia się aktywów.  
Wartość godziwą aktywów finansowych ustala się zgodnie z zasadami ustalania wartości godziwej. 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (akcje i udziały) nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku Spółka 
wycenia według kosztu, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 
Aktywa finansowe wyznaczone jako pozycje zabezpieczane podlegają wycenie zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.  
Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych, kwalifikowanego jako wyceniany według wartości godziwej 
przez wynik finansowy, ujmuje się w rachunku zysków lub strat.  
Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych zaliczonego do dostępnych do sprzedaży ujmuje się w 
innych całkowitych dochodach, z wyjątkiem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych, które ujmuje 
się w rachunku zysków lub strat. W przypadku dłużnych instrumentów finansowych, odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej ujmuje się w rachunku zysków lub strat. 

3.5.19.2.2. Wycena aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu 

Spółka wycenia pożyczki i należności, w tym należności z tytułu dostaw i usług oraz inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalności według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Efektywna stopa 
procentowa jest stopą, która dokładnie dyskontuje oszacowane przyszłe pieniężne wpływy lub płatności dokonywane 
w oczekiwanym okresie do wygaśnięcia instrumentu finansowego, a w uzasadnionych przypadkach w okresie krótszym – do 
księgowej wartości netto składnika aktywów lub zobowiązania finansowego. 

3.5.19.2.3. Wycena zobowiązań finansowych według wartości godziwej 

Spółka wycenia zobowiązania finansowe zakwalifikowane jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy na ostatni 
dzień okresu sprawozdawczego lub inny moment po początkowym ujęciu w wartości godziwej. Niezależnie od cech i celu nabycia, 
Spółka, w momencie początkowego ujęcia, dokonuje klasyfikacji wybranych zobowiązań finansowych jako wycenianych w 
wartości godziwej przez wynik finansowy, gdy prowadzi to do uzyskania bardziej przydatnych informacji. Wartość godziwą 
zaciągniętych zobowiązań ustala się zgodnie z zasadami ustalania wartości godziwej.  

3.5.19.2.4. Wycena zobowiązań finansowych według zamortyzowanego kosztu 

Spółka wycenia zobowiązania finansowe według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy 
procentowej.  
 

3.5.19.3.  Przekwalifikowania 

Spółka: 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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- nie dokonuje przekwalifikowania instrumentu finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, jeżeli przy początkowym ujęciu instrument finansowy został wyznaczony przez Spółkę jako wyceniany w wartości 
godziwej przez wynik finansowy, oraz 

- może, jeżeli składnik aktywów finansowych nie jest już utrzymywany w celu sprzedaży lub odkupienia go w bliskim terminie 
(niezależnie od faktu, iż składnik aktywów finansowych mógł zostać nabyty lub zaciągnięty głównie w celu sprzedaży lub 
odkupienia w bliskim terminie), dokonać przekwalifikowania danego składnika aktywów finansowych z kategorii 
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy jedynie w wyjątkowych okolicznościach. W przypadku pożyczek i 
należności (jeżeli przy początkowym ujęciu składnik aktywów finansowych nie musiał być sklasyfikowany jako przeznaczony 
do obrotu) składnik aktywów finansowych może zostać przekwalifikowany z kategorii wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy, jeżeli jednostka ma zamiar i możliwość utrzymać składnik aktywów finansowych w dającej się 
przewidzieć przyszłości lub do terminu jego wymagalności. 
 

3.5.19.4. Utrata wartości aktywów finansowych 

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody utraty wartości składnika aktywów 
finansowych lub grupy aktywów finansowych.  
Jeśli istnieją obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu 
wymagalności wycenianych w zamortyzowanym koszcie, wówczas Spółka ujmuje odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości 
w kwocie różnicy pomiędzy wartością księgową danego składnika aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu finansowego 
(tj. efektywnej stopy procentowej ustalonej przy początkowym ujęciu). Jeśli w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości 
zmniejszyła się, a zmniejszenie to można w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości, 
to uprzednio ujętą stratę z tego tytułu odwraca się i ujmuje się jako przychód. 
Jeśli występują obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który nie jest 
wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, to kwotę straty z tytułu utraty 
wartości ustala  
 
 
 

3.5.20.4. Utrata wartości aktywów finansowych c.d. 

się jako różnicę pomiędzy wartością księgową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych aktywów 
finansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty wartości nie poddaje się odwróceniu. 
Jeśli występują obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 
to skumulowane straty powstałe na skutek ujemnej wyceny, ujęte w innych całkowitych dochodach, zgodnie z zasadami wyceny 
aktywów finansowych, wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków lub strat.  
Strat z tytułu utraty wartości inwestycji w instrument kapitałowy, kwalifikowany jako dostępny do sprzedaży, nie poddaje się 
odwróceniu w rachunku zysków lub strat.  
Jeśli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być 
obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu straty z tytułu utraty wartości w zysku lub stracie, to kwotę odwracanej 
straty ujmuje się w rachunku zysków lub strat.   
 

3.5.20. Ustalanie wartości godziwej 

W momencie początkowego ujęcia, ceną transakcyjną nabytego składnika aktywów lub zaciągniętego zobowiązania w ramach 
transakcji wymiany tego składnika aktywów lub zobowiązania jest cena zapłacona za nabycie składnika aktywów lub otrzymana 
za zaciągnięcie zobowiązania (cena wejścia). Wartością godziwą składnika aktywów lub zobowiązania jest cena, którą 
otrzymanoby za zbycie składnika aktywów lub zapłacono za przeniesienie zobowiązania (cena wyjścia). 
W przypadku, gdy w momencie początkowego ujęcia Spółka wycenia składnik aktywów lub zobowiązanie według wartości godziwej, która 
różni się od ceny transakcji, różnicę ujmuje się  w rachunku zysków lub strat.   
Ustalenie wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się:  
- na głównym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania lub  
- w przypadku braku głównego rynku na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania. 

W przypadku braku bezpośrednio obserwowanych danych wejściowych, tj. cen notowanych (nieskorygowanych) na aktywnych 
rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których Spółka ma dostęp w dniu wyceny, wartość godziwą ustala się w 
oparciu o skorygowane bezpośrednio obserwowalne dane wejściowe.  
Skorygowane dane wejściowe obejmują: 
- ceny podobnych aktywów lub zobowiązań notowane na rynkach aktywnych;  
- ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań notowane na rynkach, które nie są aktywne;  
- dane wejściowe inne niż ceny notowane, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania; 

- dane wejściowe potwierdzone przez rynek tj. dane wywodzące się głównie z obserwowalnych danych rynkowych lub potwierdzone 
przez takie dane poprzez korelację lub w inny sposób.  

W przypadku, gdy obserwowalne (pośrednio lub bezpośrednio) dane wejściowe są niedostępne, wartość godziwą ustala się na 
podstawie opracowanych przez Spółkę nieobserwowalnych danych wejściowych przy zastosowaniu odpowiednich technik 
wyceny, takich jak podejście dochodowe lub podejście rynkowe. 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność Spółki do wytworzenia korzyści 
ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, 
który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie danego składnika aktywów. 
Wartość godziwa zobowiązania odzwierciedla skutek ryzyka niewykonania świadczenia. Ryzyko niewykonania świadczenia 
obejmuje własne ryzyko kredytowe Spółki, lecz nie musi się do niego ograniczać. Wyceniając wartość godziwą zobowiązania, 
Spółka uwzględnia skutek swojego ryzyka kredytowego (zdolności kredytowej) i wszystkie inne czynniki, które mogłyby mieć 
wpływ na prawdopodobieństwo, że obowiązek nie zostanie wypełniony. 
Spółka wykorzystuje w maksymalnym stopniu obserwowalne dane wejściowe i w minimalnym stopniu uwzględnia 
nieobserwowalne dane wejściowe, aby osiągnąć cel wyceny wartości godziwej, którym jest oszacowanie ceny, która zostałaby 
osiągnięta w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach przeniesienia zobowiązania lub instrumentu kapitałowego 
między uczestnikami rynku na dzień wyceny i w aktualnych warunkach rynkowych. 
W przypadkach, gdy dane wejściowe stosowane do wyceny wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania mogą zostać 
sklasyfikowane na różnych poziomach hierarchii wartości godziwej, wycena wartości godziwej zostaje sklasyfikowana w całości 
na tym samym poziomie hierarchii wartości godziwej jako dane wejściowe z najniższego poziomu, który jest znaczący dla całej 
wyceny. 

3.5.21. Leasing 

Przez umowę leasingu rozumie się umowę, na mocy której w zamian za opłatę lub serię opłat, leasingodawca przekazuje 
leasingobiorcy prawo do używania składnika aktywów przez uzgodniony okres. W szczególności umowami leasingu są umowy 
nazwane w kodeksie cywilnym oraz umowy najmu i dzierżawy zawarte na czas określony. 
Aktywa używane na podstawie umowy leasingu finansowego, a więc umowy, która przenosi ryzyko i korzyści z tytułu posiadania 
przedmiotu leasingu na leasingobiorcę zalicza się do aktywów leasingobiorcy. Aktywa używane na podstawie umowy leasingu 
operacyjnego, a więc umowy, która nie przenosi zasadniczo ryzyka i korzyści z tytułu posiadania przedmiotu leasingu na 
leasingobiorcę zalicza się do aktywów leasingodawcy. 
Ustalenie czy następuje przekazanie ryzyka i korzyści zależy od oceny istoty treści ekonomicznej transakcji. 
Jeżeli Spółka używa przedmiot leasingu na podstawie umowy leasingu finansowego, przedmiot ten ujmowany jest odpowiednio 
jako składnik rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych. Wycena przedmiotu leasingu odbywa się według niższej 
z dwóch wartości: wartości godziwej lub bieżącej (zdyskontowanej) sumy minimalnych opłat leasingowych, stanowiących bieżącą 
sumę opłat wnoszonych w trakcie okresu leasingu, do uiszczenia których leasingobiorca jest lub może być obowiązany. 
Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych ujmowana jest jako zobowiązanie finansowe, z podziałem na część 
krótkoterminową i długoterminową. Dyskontowanie minimalnych opłat leasingowych oraz ich podział na część odsetkową oraz 
część dotyczącą spłaty zobowiązania odbywa się przy wykorzystaniu stopy procentowej leasingu tj. stopy, przy której wartość 
bieżąca minimalnych opłat leasingowych, niegwarantowanej wartości końcowej równa się sumie wartości godziwej przedmiotu 
leasingu oraz kosztów bezpośrednich zawarcia umowy, a w przypadku, gdy jej ustalenie nie jest możliwe, przy wykorzystaniu 
krańcowej stopy procentowej tj. stopy, jaką leasingobiorca musiałby zapłacić na podstawie podobnej umowy leasingowej lub – 
jeżeli nie można jej ustalić – stopa procentowa na dzień rozpoczęcia leasingu, przy jakiej leasingobiorca musiałby pożyczyć środki 
niezbędne do zakupu danego składnika aktywów, na podobny okres i przy podobnych zabezpieczeniach. 
Zasady amortyzacji aktywów będących przedmiotem leasingu finansowego oraz zasady ustalania odpisów z tytułu utraty wartości 
przez aktywa w leasingu finansowym są spójne z zasadami stosowanymi dla aktywów będących własnością Spółki, przy czym 
przy  

3.5.22. Leasing c.d. 

braku wystarczającej pewności, uzyskania tytułu własności przed końcem okresu leasingu, składnik aktywów amortyzuje się przez 
krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.  
Aktywa używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a więc umowy, która nie przenosi ryzyka i korzyści z tytułu 
posiadania przedmiotu leasingu na leasingobiorcę zalicza się do aktywów leasingodawcy. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu 
operacyjnego u leasingodawcy ujmowane są jako przychody ze sprzedaży produktów, a u leasingobiorcy jako koszty. 
 
 

3.5.22. Aktywa i zobowiązania warunkowe 

Warunkowy składnik aktywów jest możliwym składnikiem aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych oraz którego 
istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych 
przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli Spółki. 
Aktywów warunkowych nie ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, ponieważ może to prowadzić do ujęcia dochodu, 
który nigdy nie zostanie osiągnięty. Jeżeli jednak wpływ korzyści ekonomicznych jest prawdopodobny, Spółka podaje na koniec 
okresu sprawozdawczego w informacji dodatkowej krótki opis rodzaju aktywów warunkowych oraz, jeśli jest to wykonalne w 
praktyce, szacuje ich skutki finansowe, wyceniając je zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wycenie rezerw. 
Aktywa warunkowe ocenia się na bieżąco, aby upewnić się, czy zaistniały bieg wydarzeń jest odpowiednio odzwierciedlony 
w sprawozdaniu finansowym. Jeśli zaistnienie wpływu korzyści ekonomicznych stało się praktycznie pewne, składnik aktywów 
i odnośny przychód ujmuje się w sprawozdaniu finansowym dotyczącym okresu, w którym nastąpiła zmiana. Jeśli wpływ korzyści 
ekonomicznych stał się prawdopodobny, Spółka ujawnia informację o istnieniu warunkowego składnika aktywów. 
Zobowiązanie warunkowe jest: 
- możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, których istnienie zostanie potwierdzone dopiero 

w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni 
podlegają kontroli Spółki, lub 

- obecnym obowiązkiem, który powstał na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu, ponieważ nie 
jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne w celu 
wypełnienia obowiązku lub kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. 
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Zobowiązania warunkowe nie są ujmowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, jednak ujawnia się je w sprawozdaniu 
finansowym, chyba że prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne jest znikome.  
Zobowiązania warunkowe nabyte w drodze połączenia jednostek gospodarczych ujmowane są w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej jako rezerwy na zobowiązania. 

3.5.23. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 

Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce 
pomiędzy dniem sprawozdawczym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji. Można wyróżnić dwa rodzaje 
tych zdarzeń: 
- zdarzenia, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień sprawozdawczy (zdarzenia następujące po 

dniu sprawozdawczym wymagające dokonania korekt), oraz 
- zdarzenia, które wskazują na stan zaistniały po dniu sprawozdawczym (zdarzenia następujące po dniu sprawozdawczym 

niewymagające dokonania korekt). 
 

 
4. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach 

 
 Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu dokonania profesjonalnych osądów oraz 
szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, 
przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych 
czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co 
do wartości księgowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł.  
 
W istotnych kwestiach Zarząd dokonując osądów, szacunków czy też przyjmując założenia może opierać się na opiniach 
niezależnych ekspertów. Osądy, szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. 
 

4.1. Profesjonalny osąd 

Instrumenty finansowe 
 
Zarząd dokonuje osądu w zakresie klasyfikacji instrumentów finansowych, oceny charakteru i zakresu ryzyk związanych  
z instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe klasyfikuje się do poszczególnych kategorii w zależności od celu ich nabycia 
oraz charakteru nabywanych walorów. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 24.  
 
Leasing 

Zarząd dokonuje osądu kwalifikując umowy leasingowe jako leasing finansowy lub leasing operacyjny na podstawie analizy treści 
ekonomicznej transakcji. Dodatkowe informacje przedstawiono w nocie 26. 
 

4.2. Szacunki 

 
 Szacowane okresy użytkowania rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  
  
 Jak opisano w notach 3.5.8. oraz 3.5.9., Spółka weryfikuje przewidywane okresy użytkowania składników rzeczowych 
aktywów trwałych i wartości niematerialnych co najmniej na koniec każdego roku. Dodatkowe informacje przedstawiono w notach 
10.3. oraz 11.2. 

4.2. Szacunki c.d. 

 Utrata wartości aktywów trwałych 
   
 Zarząd dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości pojedynczych 
składników aktywów lub ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Stwierdzenie utraty wartości wymaga oszacowania 
wartości odzyskiwalnej. Dodatkowe informacje, w tym analiza wrażliwości wartości użytkowej oraz opis przyjętych założeń, 
przedstawiono  
w nocie 14.  
  
  
 Utrata wartości zapasów  
  
 Stwierdzenie utraty wartości zapasów wymaga oszacowania ich wartości netto możliwych do uzyskania. Dodatkowe 
informacje przedstawiono w nocie 15.  
  
 Utrata wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności  
  
 Zarząd dokonuje oceny, czy istnieją przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości należności 
uwzględniając przyjęte procedury wewnętrzne, w tym biorąc pod uwagę indywidualnie oceny kontrahentów pod kątem ryzyka 
kredytowego.  
 Dodatkowe informacje przedstawiono w notach 13 oraz 16.1. 
  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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 Rezerwy  
  
Tworzenie rezerw wymaga dokonania szacunków prawdopodobieństwa wypływu korzyści ekonomicznych oraz określenia 
wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do wypełnienia obowiązku obecnego na koniec 
okresu sprawozdawczego.  
 
 
Zobowiązania warunkowe  

Jak opisano w nocie 3.5.23. ujawnianie zobowiązań warunkowych wymaga dokonania szacunków prawdopodobieństwa wypływu 
korzyści ekonomicznych oraz określenia wysokości stanowiącej najbardziej właściwy szacunek nakładów niezbędnych do 
wypełnienia obecnego lub możliwego obowiązku na koniec okresu sprawozdawczego. Dodatkowe informacje przedstawiono  
w nocie 28. 
 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW LUB STRAT 
 
5. Przychody ze sprzedaży 

  
2015 2014

Przy chody  ze sprzedaży  usług  128 591  125 282 

Przy chody  ze sprzedaży  materiałów  58  86 

 128 649  125 368    
6. Koszty działalności operacyjnej 

 
6.1. Koszt własny sprzedaży 

  
2015 2014

Koszt wy tworzenia sprzedany ch usług  (108 321)  (104 249)

 (108 321)  (104 249)    
 
 
 

6.2. Koszty według rodzaju 

  
2015 2014

Zużycie materiałów i energii  (39 647)  (43 744)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  -  - 

Usługi obce  (25 422)  (20 811)

Świadczenia pracownicze  (41 211)  (39 203)

Amortyzacja  (4 550)  (3 626)

Podatki i opłaty  (4 483)  (3 562)

Pozostałe  (5 291)  (6 396)

 (120 604)  (117 342)

Świadczenia na własne potrzeby  833  125 

Koszty operacyjne  (119 771)  (117 217)

Koszty ogólnego zarządu  8 566  8 783 

Pozostałe koszty operacyjne  2 884  4 185 

Koszt własny sprzedaży  (108 321)  (104 249)
  

 
6.3. Koszty świadczeń pracowniczych 

 
2015 2014

Wynagrodzenia  (32 317)  (30 549)

Przyszłe świadczenia  51  15 

Ubezpieczenia społeczne  (6 648)  (6 479)

Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników  (2 297)  (2 190)

 (41 211)  (39 203)

 
    
Przyszłe świadczenia obejmują zmiany stanu rezerw na świadczenia po okresie zatrudnienia ujęte w rachunku zysków lub strat. 
 
 
7. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 
7.1. Pozostałe przychody operacyjne 

  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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NOTA 2015 2014

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  2 637  1 631 

Odwrócenie rezerw  910  4 367 

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności 13,16.1  380  207 

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych 

aktywów trwałych i wartości niematerialnych
10.2  10  - 

Kary i odszkodowania  558  711 

Pozostałe  3 324  1 303 

 7 819  8 219 

 
 
Pozycja pozostałe w 2015 roku obejmuje głównie zwrot podatku akcyzowego w kwocie 3 016 tys. PLN w ramach wygranego postępowania 
prowadzonego wobec ORLEN Transport S.A. dotyczącego poprzednika prawnego (ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o.). 
W 2014 roku pozycja pozostałe obejmowała głównie obciążenia pracowników i podwykonawców z tytułu zmieszań 403 tys. PLN, wartość 
sprzedanego paliwa po zmieszaniu – kontaminatu 242 tys. PLN oraz rozliczenie umów leasingu po szkodzie całkowitej pojazdów – leasing 
operacyjny 150 tys. PLN. 
 
 
 

7.2. Pozostałe koszty operacyjne 

  
NOTA 2015 2014

Utworzenie rezerw  (535)  (1 121)

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności 13,16.1  (184)  (631)

Kary, szkody i  odszkodowania  (883)  (913)

Pozostałe  (1 282)  (1 520)

 (2 884)  (4 185)
   

 
Pozycja pozostałe w 2015 roku obejmuje głównie premię od wygranego postępowania prowadzonego wobec ORLEN Transport S.A. 
dotyczącego poprzednika prawnego (ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o.) w kwocie (463) tys. PLN, wierzytelności zapłaconej w ramach 
porozumienia z kontrahentem w kwocie (280) tys. PLN oraz kosztów zmieszań w kwocie (324) tys. PLN.   
W 2014 roku pozycja pozostałe obejmowała głównie koszty zmieszań (978) tys. PLN, premię za zwrot zobowiązania podatkowego 
poprzednika prawnego (281) tys. PLN oraz pozostałe nierozliczone w czasie koszty dotyczące sprzedanych  pojazdów (144) tys. PLN 
 
 
8. Przychody i koszty finansowe netto 
  

NOTA 2015 2014

Odsetki  1 374  258 

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych  (118)  (239)

Dywidendy  2  - 

Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  (39)  12 

8.1, 8.2  1 219  31 
   

 
W latach 2015 i 2014 aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dotyczy posiadanych akcji Mostostal Zabrze. 
 
8.1. Przychody finansowe 

  
NOTA 2015 2014

Odsetki  1 964  603 

Dywidendy  2  - 

Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  -  12 

 1 966  615 
  

 
Odsetki w przychodach finansowych dotyczą głównie lokowanych środków w obligacjach i cash pool. W 2015 roku Spółka otrzymała 
również odsetki podatkowe w kwocie 1 615 tys. PLN w ramach wygranego postępowania prowadzonego wobec ORLEN Transport S.A. z 
tytułu zobowiązania w podatku akcyzowym, dotyczącego poprzednika prawnego (ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o.).   
 

8.2. Koszty finansowe 

  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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NOTA 2015 2014

Odsetki  (590)  (345)

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych  (118)  (239)

Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  (39)  - 

 (747)  (584)
  

 
Odsetki w kosztach finansowych dotyczą głównie zobowiązań leasingowych i wyniosły  w 2015 roku i 2014 roku odpowiednio (575) tys. 
PLN i  (318) tys. PLN. Wzrost odsetek  z tytułu zobowiązań leasingowych wynika z nowo zawartych umów w 2015 roku. 
 

 

9. Podatek dochodowy 

 
  

2015 2014

Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków lub strat

Podatek dochodowy bieżący  (2 946)  (3 001)

Podatek odroczony  (61)  221 

 (3 007)  (2 780)

Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach

Zyski i straty aktuarialne  (2)  2 

 (2)  2 

 (3 009)  (2 778)

 
 
 

  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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9.1. Różnice pomiędzy kwotą podatku wykazanego w rachunku zysków lub strat a kwotą obliczoną według stawki od 
zysku przed opodatkowaniem 

 

 
2015 2014

Zysk przed opodatkowaniem  17 916  16 401 

Podatek dochodowy obliczony odpowiednio w 2015 i 2014 roku 

według obowiązującej stawki 
(3 404) (3 116)

Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych 94

Pozostałe 303 336

Podatek dochodowy  (3 007)  (2 780)

Efektywna stawka podatku 17% 17%

 
 
 

9.2. Podatek odroczony 

  

31/12/2014

Podatek 

odroczony ujęty 

w rachunku 

zysków lub strat

Podatek 

odroczony ujęty w 

innych 

całkowitych 

dochodach

31/12/2015

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

Odpisy aktualizujące wartość aktywów 162 (42)  120 

Rezerwy i  rozliczenia międzyokresowe 1 798 137  1 935 

Zobowiązania leasingowe 824 3 186  4 010 

Pozostałe 191 1  192 

 2 975  3 282  -  6 257 

Różnica pomiędzy bieżącą  wartością księgową

a podatkową  aktywów trwałych
2 077 3 348  5 425 

Zyski i  straty aktuarialne 12 2  14 

Pozostałe 17 (6)  11 

 2 106  3 342  2  5 450 

 869  (60)  (2)  807 

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

   
  
 NOTY DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 
  
10. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
31/12/2015 31/12/2014

Budynki i budowle  418  24 

Urządzenia techniczne i maszyny  641  208 

Środki transportu i pozostałe  33 627  19 800 

Środki trwałe w budowie  165  974 

 34 851  21 006 

 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych 

  

 01/01/2015

Wartość księgowa netto 

Wartość księgowa brutto  93  1 754  57 772  974  60 593 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  (69)  (1 546)  (37 972)  -  (39 587)

 24  208  19 800  974  21 006 

zwiększenia/(zmniejszenia) netto  - 

Nakłady inwestycyjne  -  -  13 870  5 324  19 194 

Amortyzacja  (41)  (162)  (4 143)  -  (4 346)

Reklasyfikacje  435  595  5 077  (6 141)  (34)

Sprzedaż  -  -  (5 011)  -  (5 011)

Pozostałe zwiększenia  -  -  4 034  8  4 042 

 31/12/2015

Wartość księgowa netto 
 418  641  33 627  165  34 851 

Wartość księgowa brutto  528  1 848  67 546  165  70 087 

Skumulowane umorzenie

i odpisy aktualizujące
 (110)  (1 207)  (33 919)  -  (35 236)

 418  641  33 627  165  34 851 

 01/01/2014

Wartość księgowa netto 

Wartość księgowa brutto  93  1 745  54 429  33  56 300 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  (63)  (1 484)  (38 776)  -  (40 323)

 30  261  15 653  33  15 977 

zwiększenia/(zmniejszenia) netto

Nakłady inwestycyjne  -  -  -  8 579  8 579 

Amortyzacja  (6)  (93)  (3 311)  -  (3 410)

Odpisy aktualizujące  -  -  17  -  17 

Reklasyfikacje  -  43  7 523  (7 638)  (72)

Sprzedaż  -  -  (72)  -  (72)

Likwidacja  -  (3)  -  -  (3)

Pozostałe zmniejszenia  -  -  (10)  -  (10)

 31/12/2014

Wartość księgowa netto 
 24  208  19 800  974  21 006 

 Budynki 

i budowle 

 Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

 Środki 

transportu 

i pozostałe 

 Środki trwałe 

w budowie 
 Razem 

 
    
10.2. Zmiana stanu odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe 

  

01/01/2015  -  -  - 

Odwrócenie  7.1  -  (10)  (10)

Reklasyfikacje  10  10 

 -  -  - 

zmniejszenia netto  (10)

01/01/2014  17  -  17 

Odwrócenie  7.1  (17)  -  (17)

 -  -  - 

zmniejszenia netto  (17)  -  (17)

 Środki trwałe 

w budowie 
 Razem 

 NOTA 

 Środki 

transportu 

i pozostałe 

 
 
  
10.3. Pozostałe informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych 

  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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NOTA 31/12/2015 31/12/2014

Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych rzeczowych aktywów 

trwałych będących nadal w użytkowaniu 
 8 755  13 045 

Wartość księgowa netto składników rzeczowych aktywów trwałych w 

leasingu finansowym
26  21 746  4 466 

 
    
Zastosowanie w 2015 roku okresów użytkowania składników rzeczowego majątku trwałego z 2014 roku nie spowodowałoby 
zmiany amortyzacji. 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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11. Wartości niematerialne 

  
 

NOTA 31/12/2015 31/12/2014

Oprogramowanie  16  16 

Patenty, znaki towarowe i l icencje  438  608 

 454  624    
 
Na dzień 31 grudnia 2015 i na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we 
własnym zakresie. 

 
 

11.1. Zmiana stanu wartości niematerialnych, innych niż wytworzone we własnym zakresie 

 

 Oprogramowanie 

 Patenty, 

znaki towarowe 

i licencje 

 Razem 

 01/01/2015

Wartość księgowa netto 

 Wartość księgowa brutto  153  1 719  1 872 

 Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  (137)  (1 111)  (1 248)

 16  608  624 

zwiększenia/(zmniejszenia) netto
 Amortyzacja  -  (204)  (204)

 Pozostałe zwiększenia  -  34  34 
 -  -  -  - 

 31/12/2015

Wartość księgowa netto 
 16  438  454 

 Wartość księgowa brutto  153  1 753  1 906 

 Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  (137)  (1 315)  (1 452)

 16  438  454 

 01/01/2014

Wartość księgowa netto 

 Wartość księgowa brutto  153  1 736  1 889 

 Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  (137)  (975)  (1 112)

 16  761  777 

zwiększenia/(zmniejszenia) netto

 Amortyzacja  -  (216)  (216)

 Pozostałe zwiększenia  -  63  63 

 31/12/2014

Wartość księgowa netto 
 16  608  624 

 
     

   
11.2. Pozostałe informacje dotyczące wartości niematerialnych 

 
 

31/12/2015 31/12/2014

Wartość księgowa brutto w pełni zamortyzowanych wartości 

niematerialnych będących nadal w użytkowaniu 
 144  58 

 
   
źródło Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka dokonała oceny wartości odzyskiwalnej wartości niematerialnych o 
nieokreślonym okresie użytkowania zgodnie z wymogami MSR 36  i nie stwierdziła występowanie przesłanek do dokonywania 
odpisów bądź odwróceń wobec istniejącego stanu.  
Zastosowanie w 2015 roku okresów użytkowania składników wartości niematerialnych z roku 2014 spowodowałoby wzrost 
amortyzacji o 15 tys. PLN 
 
 

 

12. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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31/12/2015 31/12/2014

Akcje notowane - Mostostal Zabrze - Holding S.A.  63  102 

 63  102 

 
   
Aktualizacja wartości aktyw finansowych dostępnych do sprzedaży na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku 
wyniosła odpowiednio (- ) 39 tys. PLN i (+) 12 tys. PLN i dotyczy akcji Mostostal  Zabrze – Holding S.A. 

 
13. Pozostałe aktywa długoterminowe 

  
Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów 
długoterminowych wyniosły odpowiednio 154  tys. PLN oraz 189  tys. PLN i pokryły w całości należności długoterminowe. 
 

 
14. Utrata wartości aktywów trwałych  

 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku przeprowadzono ocenę wystąpienia przesłanek utraty wartości  aktywów dla wszystkich 
zidentyfikowanych ośrodków wypracowujących przepływy pieniężne. Utrata wartości nie wystąpiła. 

 
15. Zapasy 

  
NOTA 31/12/2015 31/12/2014

Materiały  186  - 

Części zamienne  -  5 

Zapasy netto  186  5 

Odpisy  aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzy skania15.1  70  86 

Zapasy brutto  256  91 

 
   
15.1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania 

    
2015 2014

Stan na początek okresu  86  70 

Utworzenie  126  61 

Odwrócenie  (142)  (45)

 70  86 

 
 
Utworzenie  i odwrócenie odpisów aktualizujących  wartość zapasów  prezentowane jest w koszcie wytworzenia sprzedanych 
produktów. 

 
16. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

 
NOTA 31/12/2015 31/12/2014

Dostawy i usługi  19 975  20 313 

Sprzedaż niefinansowych aktywów trwałych  321  - 

Pozostałe  46  31 

Aktywa finansowe  20 342  20 344 

Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  337  380 

Zaliczki na dostawy  24  27 

Rozliczenia międzyokresowe czynne  594  473 

Aktywa niefinansowe  955  880 

Należności netto  21 297  21 224 

Odpis aktualizujący wartość należności 16.1  825  1 019 

Należności brutto  22 122  22 243 

 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 20014 roku nie wystąpiły należności w walutach obcych.  

Podział należności od jednostek powiązanych przedstawiono w nocie 29.4. 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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16.1. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności 

 
NOTA 2015 2014

Stan na początek okresu  1 019  839 

Utworzenie 7.2  184  442 

Odwrócenie 7.1  (345)  (207)

Wykorzystanie  (33)  (55)

 825  1 019   
   
17. Pozostałe aktywa finansowe 

 
31/12/2015 31/12/2014

Dłużne papiery wartościowe  9 991  14 975 

Cash pool  11 803  6 608 

 21 794  21 583     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

18. Aktywa przeznaczone do sprzedaży  

31/12/2015 31/12/2014

Nieruchomość w Kędzierzynie Koźlu  514  515 

Środki Transportu  -  9 

 514  524 
  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz 31 grudnia 2014 roku nieruchomości obejmowały budynki i budowle, grunty, urządzenia 
techniczne i maszyny. 
 
     
19. Kapitał własny 
 
19.1. Kapitał podstawowy 
 
Kapitał zakładowy ORLEN Transport S.A. zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym wynosi na dzień 31 grudnia 2015 roku 
oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku 25 530 tys. PLN i podzielony jest na 25 530 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 
1,00 PLN każda.  
 

na 31/12/2015 na 31/12/2014 na 31/12/2015 na 31/12/2014

PKN ORLEN S.A. 25 530 000 25 530 000 25 530 000 25 530 000

25 530 000 25 530 000 25 530 000 25 530 000

Liczba wyemitowanych akcj i Liczba akcj i zatwierdzonych do emisj i

 
 

31/12/2015 31/12/2014

Kapitał zakładowy  25 530  25 530 

 25 530  25 530   
 
19.2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 
 
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej wynika z nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną. 

  
31/12/2015 31/12/2014

Kapitał z emisji  akcji powyżej ich wartości nominalnej  2  2 

 2  2     
 
19.3. Zyski zatrzymane 
   



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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31/12/2015 31/12/2014

Kapitał zapasowy  1 997  907 

Zaliczka na dywidendę  (6 022)  - 

Zyski i straty aktuarialne  59  52 

Zysk netto okresu  14 909  13 621 

 10 943  14 580 

 
19.4. Propozycja podziału zysku Spółki za 2015 rok 
 
Zarząd proponuje wypracowany zysk roku 2015 w kwocie 14 909 270,39 PLN przeznaczyć na: 
-   kapitał zapasowy w kwocie 8 887 041,97 PLN, 
-   dywidendę 6 022 228,42 PLN  (wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpiła 31.12.2015 roku). 
 
19.5. Podział zysku Spółki za 2014 rok 
 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Transport S.A. uchwałą nr 4/2015 z dnia 31.03.2015 roku działając na podstawie  
art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 7 pkt. 4 Statutu postanowiło dokonać podziału zysku wygenerowanego 
w 2014 roku w wysokości 13 621 173,87 PLN i przeznaczyć kwotę: 
-    1 089 694,00 PLN na kapitał zapasowy, 
-  12 531 479,87 PLN na wypłatę dywidendy. 
 
19.6. Polityka zarządzania kapitałem własnym 
 
Celem Spółki w zarządzaniu kapitałem własnym jest ochrona zdolności Spółki do kontynuowania działalności przy jednoczesnej 
maksymalizacji rentowności dla akcjonariuszy. 
Zarząd monitoruje m.in. poziom wskaźnika zwrotu z kapitału własnego, który jest definiowany jako stosunek wyniku  
z działalności operacyjnej (EBIT) do kapitału własnego. Na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość 
wskaźnika zwrotu z kapitału własnego wynosiła odpowiednio  46% i  41%. 
 
   

20.   Rezerwy 

  

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Świadczenia po okresie 

zatrudnienia
 495  549  103  109  598  658 

Pozostałe  -  -  1 891  2 266  1 891  2 266 

 495  549  1 994  2 375  2 489  2 924 

Długoterminowe Krótkoterminowe Razem

 
 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku pozostałe rezerwy obejmowały głównie koszty dotyczące niedostępności pojazdów 1 373 tys. PLN, 
zmieszań, kar i odszkodowań w kwocie 476 tys. PLN; natomiast na 31 grudnia 2014 roku koszty dotyczące niedostępności 
pojazdów 1 346 tys. PLN, zmieszań, kar i odszkodowań w kwocie 776 tys. PLN. 

 

Zmiana stanu rezerw w 2015 roku 

 

 Rezerwa na świadczenia 

po okresie zatrudnienia 
 Pozostałe rezerwy  Razem 

01/01/2015  658  2 266  2 924 

Utworzenie  104  535  639 

Wykorzystanie  (104)  -  (104)

Odwrócenie  (60)  (910)  (970)

 598  1 891  2 489 

 
W 2015 roku utworzenie pozostałych rezerw dotyczy głównie kosztów zmieszań paliw, odwrócenie natomiast dotyczy 
odszkodowań jak również kosztów zmieszań paliw.   
   
 
Zmiana stanu rezerw w 2014 roku 
  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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 Rezerwa na świadczenia 

po okresie zatrudnienia 
 Pozostałe rezerwy  Razem 

01/01/2014  673  5 512  6 185 

Utworzenie  79  1 121  1 200 

Wykorzystanie  (94)  -  (94)

Odwrócenie  -  (4 367)  (4 367)

 658  2 266  2 924 

 
W 2014 roku utworzenie pozostałych rezerw dotyczy głównie szacowanej kary za niedostępności pojazdów oraz kosztów 
zmieszań paliw, odwrócenie natomiast dotyczy podatku akcyzowego poprzedników prawnych OT Olsztyn z 2006r. i OT Kędzierzyn 
Koźle 2002-2005 r. jak również kosztów zmieszań paliw.   
 
 
20.1. Rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia 

 
 
20.1.1. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 
     

 

NOTA 

 Świadczenia po okresie 

zatrudnienia 
 Razem 

01/01/2015 658 658

Koszty bieżącego zatrudnienia 35 35

Koszty odsetek 18 18

Zyski i straty aktuarialne, powstałe na skutek zmian (9) (9)

założeń demograficznych (34) (34)

założeń finansowych (24) (24)

pozostałe 49 49

Płatności w ramach programu (104) (104)

 20  598  598 

 
 
 
 
 
 
 
 

20.1.1. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych c.d. 
 

 

NOTA 

 Świadczenia po okresie 

zatrudnienia 
 Razem 

01/01/2014 673 673

Koszty bieżącego zatrudnienia 38 38

Koszty odsetek 29 29

Zyski i straty aktuarialne, powstałe na skutek zmian 12 12

założeń demograficznych (28) (28)

założeń finansowych 76 76

pozostałe (36) (36)

Płatności w ramach programu (94) (94)

 20  658  658 

 
 
Wartość księgowa zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku 
jest równa wartości bieżącej. 

 
 
20.1.2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na pracowników aktywnych i emerytów 

  
Na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz na dzień 31 grudnia 2014 roku całość zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  
przypada na pracowników aktywnych.  
 
 
20.1.3. Analiza wrażliwości na zmiany założeń aktuarialnych 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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Założenia demograficzne (+)

wskaźnik rotacji pracowników 0,5 p.p. (20)

Założenia finansowe (+)

stopa dyskontowa 0,5 p.p. (17)

poziom przyszłego wynagrodzenia  1 p.p. 47

 10 

Założenia demograficzne (-)

wskaźnik rotacji pracowników  -0,5 p.p. 17

Założenia finansowe (-)

stopa dyskontowa  -0,5 p.p. 18

poziom przyszłego wynagrodzenia   -1 p.p. (26)

 9 

Założone odchylenia na 

31/12/2015

Wpływ na świadczenia po okresie 

zatrudnienia 2015
Założenia aktuarialne

 
 
    

Założenia demograficzne (+)

wskaźnik rotacji pracowników 0,5 p.p. (20)

Założenia finansowe (+)

stopa dyskontowa 0,5 p.p. (22)

poziom przyszłego wynagrodzenia  1 p.p. 53

 11 

Założenia demograficzne (-)

wskaźnik rotacji pracowników  -0,5 p.p. 21

Założenia finansowe (-)

stopa dyskontowa  -0,5 p.p. 24

poziom przyszłego wynagrodzenia   -1 p.p. (31)

 14 

Założenia aktuarialne
Założone odchylenia na 

31/12/2014

Wpływ na świadczenia po okresie 

zatrudnienia 2014

 

   
Spółka na dzień 31 grudnia 2015 roku przyjęła następujące założenia aktuarialne: stopa dyskonta 3,25%, przewidywana inflacja: 
1,7% w roku 2016, 1,8% w roku 2017 oraz 2,5% w pozostałych latach, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń: 0% w latach 2015-2017 
oraz 2,5% w kolejnych latach. 

Spółka realizuje płatności świadczeń pracowniczych z bieżących środków. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Spółce nie 
funkcjonowały programy finansowania i Spółka nie odprowadzała składek na finansowanie zobowiązań. 

  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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20.1.4. Analiza zapadalności zobowiązań i płatności z tytułu świadczeń pracowniczych 

20.1.4.1. Analiza zapadalności świadczeń pracowniczych 

  

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

do 1 roku  103  109  103  109 

od 1 do 5 lat  244  223  244  223 

powyżej 5 lat  251  326  251  326 

 598  658  598  658 

 Świadczenia po okresie zatrudnienia Razem

 
   
20.1.4.2. Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania dla świadczeń po okresie zatrudnienia (w latach) 

  

31/12/2015 31/12/2014

Polska  4,20 5,02

 
   
20.1.4.3.  Analiza płatności świadczeń pracowniczych 

  

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

do 1 roku  99 103  99 103

od 1 do 5 lat  385 336  385 336

powyżej 5 lat  5 458 5 863  5 458 5 863

 5 942  6 302  5 942  6 302 

 Świadczenia po okresie zatrudnienia Razem

 
 
 

20.1.5. Łączna kwota kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych ujęta w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych 
całkowitych dochodów 

2015 2014

W rachunku zysków lub strat

Koszty bieżącego zatrudnienia  35  38 

Koszty odsetek  18  29 

Pozostałe  (104)  (94)

 (51)  (27)

W składnikach innych całkowitych dochodów

Zyski i straty aktuarialne, powstałe na skutek zmian  (9)  12 

założeń demograficznych  (34)  (28)

założeń finansowych  (24)  76 

pozostałe  49   (36)

 (9)  12 

 (60)  (15)

 
 
Rezerwy na świadczenia pracownicze ujęte w zyskach lub stratach księguje się w następujących pozycjach: 
  

2015 2014

Koszt własny sprzedaży  (51)  (27)

 (51)  (27)
   

W 2015 roku wartość rezerwy na świadczenia pracownicze zmieniła się w efekcie aktualizacji założeń, w głównej mierze stopy dyskonta, 
przewidywanej inflacji oraz zmiany wskaźnika planowanego wzrostu wynagrodzeń. Rezerwa na świadczenia pracownicze oszacowana na 
bazie założeń z roku 2014 byłaby niższa o 58 tys. PLN. 
Dodatkowe informacje dotyczące programu świadczeń po okresie zatrudnienia zostały przedstawione w nocie 3.5.18.1. 
 
 
 

21. Pozostałe zobowiązania długoterminowe 

  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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31/12/2015 31/12/2014

Leasing finansowy 18 378 3 759

Zobowiązania finansowe  18 378  3 759 

 
 
  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  

  
31/12/2015 31/12/2014

Dostawy i usługi  4 711  4 702 

Dywidendy  -  1 

Leasing finansowy  2 729  576 

Pozostałe  7 891  6 906 

Zobowiązania finansowe  15 331  12 185 

Wynagrodzenia  1 639  1 591 

Podatek od towarów i usług  1 061  998 

Inne podatki, cła, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  2 314  2 412 

Rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu urlopów pracowników  1 994  1 781 

Zobowiązania niefinansowe  7 008  6 782 

 22 339  18 967 

 
   
Zobowiązania finansowe i niefinansowe dotyczą rozrachunków w PLN. 
 
   
  
 NOTY OBJAŚNIAJACE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH 
  
23. Objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 
23.1. Przyczyny występowania różnic pomiędzy zmianami niektórych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz 

zmianami wynikającymi ze sprawozdania z przepływów pieniężnych 

2015 2014

Zmiana stanu pozostałych aktywów długoterminowych i należności z 

tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności zaprezentowana w 

sprawozdaniu z sytuacj i finansowej

 (73)  2 053 

Zmiana stanu należności inwestycyjnych z tytułu sprzedaży niefinansowych 

aktywów trwałych
283 4

Zmiana stanu należności w sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych
 210  2 057 

Zmiana stanu pozostałych zobowiązań długoterminowych i zobowiązań z 

tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań zaprezentowana w 

sprawozdaniu z sytuacj i finansowej

 17 991  (26 611)

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych z tytułu nakładów                   

inwestycyjnych
127 (143)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu zakupu akcji w celu umorzenia - 25 026

Zmiana stanu zobowiązań finansowych z tytułu leasingu finansowego (16 771) 1 199

Zmiana stanu zobow iązań w sprawozdaniu z przepływów 

pieniężnych
 1 347  (529)

 (435)  (3 261)

Zyski i  straty aktuarialne 9 (12)

Zmiana stanu rezerw w sprawozdaniu z przepływów  

pieniężnych
 (426)  (3 273)

Zmiana stanu rezerw zaprezentowana w  sprawozdaniu z sytuacj i 

finansowej

   
  
23.2. Odsetki netto 

  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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NOTA 2015 2014

Przychody i koszty finansowe z tytułu odsetek netto 

zaprezentowane

w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych 

dochodów

8  1 374 258

Korekty zysku netto z tytułu odsetek zaprezentowane

w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych:
 247 (259)

otrzymane odsetki  dotyczące działalności inwestycyjnej  (333) (666)

zapłacone odsetki dotyczące działalności finansowej  575  318

naliczone odsetki dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej  5  89

Odsetki netto dotyczące działalności operacyjnej  nie 

korygujące zysku netto
 1 621 (1)

   
 
 
 
23.3. Zysk na działalności inwestycyjnej 

  
NOTA 2015 2014

Korekta zysku netto z tytułu zysku na działalności inwestycyjnej
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7.1  (2 637)  (1 631)

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych 

aktywów trwałych i wartości niematerialnych
7.1  (10)  - 

Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 8.1, 8.2  39  (12)

 (2 608)  (1 643)

 
   
23.4. Podatek dochodowy zapłacony 
 

NOTA 2015 2014

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 9  (3 007)  (2 780)

Zmiana stanu aktywa z tytułu podatku odroczonego  62  (223)

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu podatku dochodowego  110  58 

Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach  (2)  2 

 (2 837)  (2 943)

 
  
   
23.5. Nietypowe zdarzenia gospodarcze generujące znaczące przepływy pieniężne 

 
Spółka w dniu 31 grudnia 2015r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 29/III/z dnia 26.11.2015r. dokonała wypłaty zaliczki na 
poczet dywidendy w wysokości 6 022 228,42 PLN. 
  
 
  
 NOTY OBJAŚNIAJACE DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
 
24. Instrumenty finansowe 
 
24.1. Kategorie i klasy instrumentów finansowych 

Aktywa finansowe 

31/12/2015 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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Klasy instrumentów finansowych NOTA

Pożyczki 

i należności 

Aktywa finansowe 

utrzymywane do 

terminu 

wymagalności

Aktywa 

finansowe 

dostępne 

do sprzedaży

Razem

Akcje notowane 12  -  -  63  63 

Dłużne papiery  wartościowe 17  -  9 991  -  9 991 

Dostawy  i usługi 16  19 975  -  -  19 975 

Sprzedaż nief inansowy ch akty wów trwały ch 16  321  -  -  321 

Cash pool 17  11 803  -  -  11 803 

Pozostałe 16  46  -  -  46 

 32 145  9 991  63  42 199 

Kategorie instrumentów finansowych

   
31/12/2014 
 

Klasy instrumentów finansowych NOTA

Pożyczki 

i należności 

Aktywa finansowe 

utrzymywane do 

terminu 

wymagalności

Aktywa 

finansowe 

dostępne 

do sprzedaży

Razem

Akcje notowane 12  -  -  102  102 

Dłużne papiery  wartościowe 17  -  14 975  -  14 975 

Dostawy  i usługi 16  20 313  -  -  20 313 

Cash pool 17  6 608  -  -  6 608 

Pozostałe 16  31  -  -  31 

 26 952  14 975  102  42 029 

Kategorie instrumentów finansowych

 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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24.1. Kategorie i klasy instrumentów finansowych c.d. 
 
Zobowiązania finansowe 
 
31/12/2015 
 

Klasy instrumentów finansowych NOTA

Zobowiązania finansowe 

wyceniane według 

zamortyzowanego 

kosztu

Zobowiązania 

wyłączone 

z zakresu 

MSR 39
Razem

Leasing f inansowy 21,22  -  21 107  21 107 

Dostawy  i usługi 22  4 711  -  4 711 

Pozostałe 22  7 891  -  7 891 

 12 602  21 107  33 709 

Kategorie instrumentów finansowych

   
31/12/2014  
 

Klasy instrumentów finansowych NOTA

Zobowiązania finansowe 

wyceniane według 

zamortyzowanego 

kosztu

Zobowiązania 

wyłączone 

z zakresu 

MSR 39
Razem

Leasing f inansowy 21, 22                            -                         4 335                        4 335 

Dostawy  i usługi 22                      4 702                               -                        4 702 

Dy widenda 22                            1                               -                              1 

Pozostałe 22                      6 906                               -                        6 906 

                   11 609                         4 335                       15 944 

Kategorie instrumentów finansowych

    
24.2. Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

 

2015 

NOTA

Pożyczki 

i należności 

Aktywa 

finansowe 

utrzymywane do 

terminu 

wymagalności

Aktywa 

finansowe 

dostępne 

do sprzedaży

Zobowiązania 

finansowe 

wyceniane według 

zamortyzowanego 

kosztu

Aktywa i 

zobowiązania 

wyłączone 

z zakresu 

MSR 39

Razem

Przychody finansowe z tytułu odsetek  8.1  1 774  190  -  - -  1 964 

Koszty finansowe z tytułu odsetek  8.2  (10)  -  -  (5) (575)  (590)

Strata z tytułu różnic kursowych  8  (70)  -  -  (48) -  (118)

Utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących 

należności ujęte w:
-   pozostałych przychodach/kosztach 

    operacyjnych
 7.1,7.2  196  -  -  -  -  196 

Dywidendy  8  -  -  2  -  -  2 

Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  8  -  -  (39)  -  -  (39)

 1 890  190  (37)  (53)  (575)  1 415 

Kategorie instrumentów finansowych

 

2014 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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NOTA

Pożyczki 

i należności 

Aktywa 

finansowe 

utrzymywane do 

terminu 

wymagalności

Aktywa 

finansowe 

dostępne 

do sprzedaży

Zobowiązania 

finansowe 

wyceniane według 

zamortyzowanego 

kosztu

Aktywa i 

zobowiązania 

wyłączone 

z zakresu 

MSR 39

Razem

Przychody finansowe z tytułu odsetek  8.1  252  351  -  -  -  603 

Koszty finansowe z tytułu odsetek  8.2  (4)  -  -  (23)  (318)  (345)

Strata z tytułu różnic kursowych  8  (218)  -  -  (21)  -  (239)

Utworzenie/odwrócenie odpisów aktualizujących 

należności ujęte w:
-   pozostałych przychodach/kosztach 

    operacyjnych  7.1,7.2  (424)  -  -  -  -  (424)

Aktualizacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży  8  -  -  12  -  -  12 

 (394)  351  12  (44)  (318)  (393)

Kategorie instrumentów finansowych

 
24.3. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Główne ryzyka finansowe, na które Spółka jest narażona w ramach prowadzonej działalności: 
- ryzyka rynkowe, w tym: 

ryzyko zmian kursów walutowych  
ryzyko zmian stóp procentowych 

– ryzyko płynności i kredytowe 

Spółka sprawuje nadzór nad procesem zarządzania płynnością.  

24.3.1. Ryzyko rynkowe 

Spółka nie jest istotnie narażona na ryzyka rynkowe związane ze zmianami kursów walutowych, stóp procentowych, cen towarów 
oraz cen uprawnień majątkowych, nie korzysta z finansowania kredytami bankowymi, wolne środki pieniężne lokuje zgodnie 
 z procedurą zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej.  
 
24.3.1.1. Ryzyko zmian kursów walutowych 

 
Spółka nie ponosi istotnego ryzyka zmian kursów walut obcych wynikających z pozycji aktywów i zobowiązań, gdyż sprzedaż  
i zakupy realizowane są głównie w walucie polskiej.  
 
 

24.3.1.2. Ryzyko zmian stóp procentowych 

Spółka jest narażona na znikome ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmian stopy procentowej,  
z uwagi na lokowanie środków w obligacje i uczestnictwo w strukturach cash pool, które jest traktowane przez Spółkę jako element 
zarządzania płynnością generujący jedynie dodatkowe, a nie podstawowe przychody Spółki. 
 
 

24.3.1.2.1. Wpływ zmian stóp procentowych na sprawozdanie Spółki 

Struktura instrumentów finansowych narażonych na ryzyko zmiany stopy procentowej 

NOTA 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Aktywa finansowe

Dłużne papiery  wartościowe 17  9 991  14 975  9 991  14 975 

Cash pool 17  11 803  6 608  11 803  6 608 

 21 794  21 583  21 794  21 583 

Razem
Klasy instrumentów finansowych

W IBOR

 
Analiza wrażliwości stóp procentowych 

Analiza wpływu zmiany wartości księgowej instrumentów finansowych w związku z hipotetyczną zmianą istotnych stóp 
procentowych na zysk przed opodatkowaniem oraz na kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń: 

Stopa 

procentowa

31/12/2015 31/12/2014 2015 2014 2015 2014

WIBOR   0,5 p.p.   0,5 p.p. 109  108 109  108 

 109  108  109  108 

WIBOR  -0,5 p.p.  -0,5 p.p. (109)  (108) (109)  (108)

 (109)  (108)  (109)  (108)

RazemZałożone odchylenia 
Wpływ na wynik

przed opodatkowaniem

 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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Powyższe odchylenia stóp procentowych skalkulowano na podstawie obserwacji średnich wahań stóp procentowych w bieżącym 
i w poprzednim rocznym okresie sprawozdawczym. 
Analiza wrażliwości została przeprowadzona na bazie stanu instrumentów posiadanych na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 
31 grudnia 2014 roku, wpływ zmian stóp procentowych zaprezentowano w skali rocznej. 

Wrażliwość instrumentów finansowych na ryzyko stóp procentowych obliczono jako iloczyn salda pozycji księgowych wrażliwych 
na stopy procentowe oraz adekwatnego odchylenia stopy procentowej.  

24.3.2. Ryzyko płynności i kredytowe  

Poprzez ryzyko płynności finansowej  rozumie się utratę zdolności spółki do terminowego regulowania bieżących zobowiązań.  
Spółka narażona jest na ryzyko płynności wynikające z relacji aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Na dzień 
31 grudnia 2015  roku i 31 grudnia 2014 roku wskaźnik relacji aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych (wskaźnik 
płynności bieżącej) wynosił odpowiednio 1,8 i 2,0. 
 
Celem procesu zarządzania ryzykiem płynności finansowej jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej Spółki, 
a podstawowym narzędziem ograniczającym powyższe ryzyko jest bieżący przegląd dopasowania terminów zapadalności 
aktywów i pasywów. Środki pieniężne przeznaczone do regulowania bieżących zobowiązań są lokowane w systemie zarządzania 
środkami pieniężnymi w grupie rachunków tzw. cash poolingu, jak również inwestowane są w obligacje. 
Spółka nie korzysta z kredytów. 
Spółka prowadząc działalność handlową realizuje sprzedaż produktów i usług dla podmiotów gospodarczych z odroczonym 
terminem płatności, w wyniku czego może powstać ryzyko nieotrzymania należności od kontrahentów za dostarczone produkty 
i usługi.  
W celu zminimalizowania ryzyka kredytowego, a także w celu utrzymywania możliwie najniższego kapitału obrotowego Spółka 
zarządza ryzykiem poprzez przeprowadzanie indywidualnej oceny kontrahenta pod kątem ryzyka kredytowego. 
Należności kontrahentów są regularnie monitorowane. W przypadku wystąpienia należności przeterminowanych zgodnie  
z obowiązującymi procedurami następuje wstrzymanie sprzedaży i uruchamiane są procedury windykacji. 
Spółka nie inwestuje w instrumenty pochodne. 

24.3.2. Ryzyko płynności i kredytowe c.d. 

 
Przyjęty okres spłaty należności związany z normalnym tokiem sprzedaży wynosi 7 – 30 dni.  
Na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku  Spółka nie udzielała pożyczek. 

W oparciu o analizę należności dokonano podziału kontrahentów: 

 I grupa – kontrahenci z dobrą lub bardzo dobrą historią współpracy w danym roku; 
 II grupa – pozostali kontrahenci. 

Podział należności nieprzeterminowanych  

NOTA 31/12/2015 31/12/2014

Grupa I  20 308  20 278 

            16  20 308  20 278   
Analiza wiekowa przeterminowanych należności, dla których na koniec okresu sprawozdawczego nie nastąpiła utrata 
wartości 

  

NOTA 31/12/2015 31/12/2014

do 1 miesiąca  32  56 

od 1 do 3 miesięcy  2  1 

od 3 do 6 miesięcy  -  4 

od 6 do 12 miesięcy  -  5 

16  34  66 

 

Analiza wymagalności zobowiązań finansowych 

31/12/2015 

  

NOTA do 1 roku

od 1 

do 3 lat

od 3 

do 5 lat

powyżej 

5 lat Razem

Wartość 

księgowa

Leasing f inansowy 21,22  2 729  7 585  8 371  2 422  21 107  21 107 

Dostawy  i usługi 22  4 711  -  -  -  4 711  4 711 

Pozostałe 22  7 891  -  -  -  7 891  7 891 

 15 331  7 585  8 371  2 422  33 709  33 709 

 
31/12/2014 
  



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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NOTA do 1 roku

od 1 

do 3 lat

od 3 

do 5 lat

powyżej 

5 lat
Razem

Wartość 

księgowa

Leasing f inansowy 21,22            576         3 759              -              -          4 335           4 335 

Dostawy  i usługi 22         4 702                -              -              -          4 702           4 702 

Dy widenda 22               1                -               -              -                 1                  1 

Pozostałe 22         6 906                -              -              -          6 906           6 906 

       12 185         3 759            -              -          15 944          15 944 
   

 POZOSTAŁE  NOTY  OBJAŚNIAJĄCE 
 
25. Ustalanie wartości godziwej 

31/12/2015 

NOTA Poziom 2

Zobowiązania finansowe

Leasing finansowy 21,22  21 107  21 103  21 103 

 21 107  21 103  21 103 

Hierarchia wartości 

godziwej Wartość 

księgowa 

 Wartość 

godziwa 

 
31/12/2014 

NOTA  Poziom 2 

Zobowiązania finansowe

Leasing finansowy 21,22  4 335  4 536  4 536 

 4 335  4 536  4 536 

Hierarchia wartości 

godziwej
 Wartość 

księgowa 

 Wartość 

godziwa 

  
Dla pozostałych klas aktywów i zobowiązań finansowych przedstawionych w nocie 24.1 wartość godziwa odpowiada ich wartości 
księgowej. 
 
25.1. Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości godziwej) 
 
Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego wyceniane są do wartości godziwej przy zastosowaniu metody 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Stopy dyskontowe ustalane są na podstawie rynkowych stóp na bazie kwotowań  
1–miesięcznych, 3–miesięcznych i 6–miesięcznych powiększonych o marże. 
 Na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku zastosowano kwotowania 1–miesięczne powiększone o marże: dla 
zobowiązań do 1 roku – 1%, dla zobowiązań powyżej 1 roku – 1,5%. 
 

31/12/2015 31/12/2014

WIBOR 1,65% 2,08%

 
W okresie sprawozdawczym i w okresie porównawczym w Spółce nie wystąpiły przesunięcia pomiędzy Poziomami 1 i 2 hierarchii 
wartości godziwej. 
 
 
26. Leasing 

  

Spółka jako leasingobiorca 

Leasing operacyjny 

Spółka jako leasingobiorca na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku nie posiadała nieodwoływalnych umów 
leasingu operacyjnego. 
 

Leasing finansowy 

Spółka jako leasingobiorca  na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała umowy leasingowe o charakterze 
finansowym (podatkowo operacyjnym). Dotyczyły one środków transportu klasy ADR. 

 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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 NOTA 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

do 1 roku 2 729 576 3 505 851

od 1 roku do 5 lat 15 956 3 759 17 389 4 084

powyżej 5 lat 2 422  - 2 537  - 

21,22 21 107 4 335 23 431 4 935

 Wartość bieżąca przyszłych 

minimalnych opłat leasingowych 

 Wartość przyszłych minimalnych opłat 

leasingowych 

  
Różnica pomiędzy łączną kwotą przyszłych minimalnych opłat leasingowych a ich wartością bieżącą wynika z dyskontowania 
opłat leasingowych za pomocą właściwej dla danej umowy stopy procentowej. 

 

Wartość księgowa netto dla każdej grupy rzeczowych aktywów trwałych w leasingu finansowym: 
  

31/12/2015 31/12/2014

Rzeczowe aktywa trwałe - środki transportu  21 746  4 466 

 
    

 Ujawnienia wynikające z MSSF 7 dotyczące leasingu finansowego przedstawiono w nocie 24.1. 
 
 
27. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz przyszłe zobowiązania z tytułu podpisanych kontraktów inwestycyjnych 
 
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wraz z kosztami finansowania zewnętrznego poniesionych w 2015 roku i 2014 roku 
wyniosła odpowiednio 19 194 tys. PLN i 8 579 tys. PLN.  
 
 
28. Zobowiązania warunkowe 
 

31/12/2014 31/12/2015

Sprawy sporne dochodzone na drodze sądowej  3 828  3 828 

 3 828  3 828 

 
Sprawa przeciwko Spółce toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie - postępowanie o odszkodowanie z tytułu wypadku 
komunikacyjnego. Roszczenie to jest objęte ochroną ubezpieczeniową udzieloną przez TUiR WARTA. 
 
 
 
 
 
 
29. Informacje o podmiotach powiązanych 

 

29.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółki lub jednostki zależne z podmiotami powiązanymi na 
innych warunkach niż rynkowe 

 
W 2015 roku i w 2014 roku w Spółce nie wystąpiły istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych 
niż rynkowe. 
 
29.2. Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi 

lub innymi bliskimi im osobami 

W 2015 roku i w 2014 roku Spółka nie udzieliła osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim zaliczek, pożyczek, 
kredytów, gwarancji i poręczeń oraz nie zawarto z nimi innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki i jednostek 
z nią powiązanych. 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku i na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły pożyczki udzielone przez Spółkę osobom 
zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim. 
W 2015 roku i w 2014 roku nie wystąpiły istotne transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, ich małżonkami, 
rodzeństwem, wstępnymi, zstępnymi lub innymi bliskimi im osobami. 
 
 
29.3. Transakcje kluczowego personelu kierowniczego Spółki z podmiotami powiązanymi 
 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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W 2015 roku i w 2014 roku kluczowy personel kierowniczy Spółki nie zawarł istotnych transakcji ze stronami powiązanymi.  
 
 
 
29.4. Transakcje oraz stan rozrachunków Spółki z podmiotami powiązanymi  
 
2015 

Sprzedaż 98 057 19 963  118 020 

Zakup 36 099 935  37 034 

Przychody finansowe 329 20  349 

Koszty finansowe 4 -  4 

31/12/2015

Należności z tytułu dostaw i  

usług oraz pozostałe należności
17 080 1 919  18 999 

Pozostałe aktywa finansowe 21 794 -  21 794 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania
3 362 148  3 510 

 Pozostałe jednostki 

powiązane 

 Jednostka 

Dominująca 

 Jednostka 

Dominująca 
 Razem 

 Razem 

 Pozostałe jednostki 

powiązane 

 
2014 

Sprzedaż 101 278 10 692  111 970 

Zakup 37 195 903  38 098 

Przychody finansowe 579 -  579 

Koszty finansowe 19 -  19 

31/12/2014 

Należności z tytułu dostaw i  

usług oraz pozostałe należności
17 240 885  18 125 

Pozostałe aktywa finansowe 21 583 -  21 583 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

oraz pozostałe zobowiązania
3 361 107  3 468 

 Jednostka 

Dominująca 

 Jednostka 

Dominująca 
 Razem 

 Pozostałe jednostki 

powiązane 

 Razem 
 Pozostałe jednostki 

powiązane 

   
Powyższe transakcje z podmiotami powiązanymi obejmują sprzedaż usług transportowych oraz zakupy dotyczące kosztów 
zużycia materiałów i energii, wynajmu pomieszczeń  jak również usług obcych. 
Rozrachunki z podmiotami powiązanymi obejmują należności  i zobowiązania handlowe i finansowe. 
Transakcje sprzedaży i zakupu z podmiotami powiązanymi dokonywane były na warunkach rynkowych.  
Na dzień 31 grudnia 2015 roku i 31 grudnia 2014 roku nie udzielono gwarancji i poręczeń jednostkom powiązanym. 

 
30. Świadczenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacone i należne lub potencjalnie należne Zarządowi, Radzie 

Nadzorczej oraz pozostałym członkom kluczowego personelu kierowniczego 

Świadczenia dla Zarządu, Rady Nadzorczej i pozostałego kluczowego personelu kierowniczego obejmują krótkoterminowe 
świadczenia pracownicze, świadczenia po okresie zatrudnienia, pozostałe świadczenia długoterminowe oraz świadczenia z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy wypłacone, należne lub potencjalnie należne w okresie. 

2015 2014

Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki  1 387  1 221 

Wy nagrodzenia i inne świadczenia  894  871 

Premia wy płacona za rok poprzedni  493  350 

 504  504 

Wynagrodzenia i inne świadczenia pozostałego kluczowego 

personelu kierowniczego Spółki
 527  310 

Premia potencjalnie należna Członkom Zarządu, do wypłaty w roku 

kolejnym 1

 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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1) wysokość premii za 2015 rok została oszacowana przy założeniu pełnej realizacji zadań premiowych przez Członków Zarządu, a za 2014 rok na podstawie 

prognozy realizacji celów 
 

30.1. Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego  

 

Głównym celem systemów motywacyjnych jest wsparcie realizacji strategii Spółki.  
Cele premiowe dla Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorcza, zaś dla kluczowego personelu kierowniczego przez 
Zarząd Spółki. 
Postawione cele mają charakter jakościowy lub ilościowy (dający się sparametryzować) i rozliczane są po zakończeniu roku 
(dotyczy Członków Zarządu – na podstawie umowy o pracę anektowanej corocznie w zakresie celów premiowych ustalanych na 
dany rok kalendarzowy) natomiast kluczowy personel jest rozliczany w kwartalnym systemie premiowania. 
Wprowadzone systemy skłaniają pracowników do współpracy, w celu osiągnięcia najlepszych wyników na poziomie Spółki. 
 
30.2. Wynagrodzenia związane z zakazem konkurencji i rozwiązaniem umowy wskutek odwołania z zajmowanego 

stanowiska 
 
Umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi stanowią, iż osoby te zobligowane są przez okres  
6 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie 
tym osoby zarządzające uprawnione są do otrzymywania wynagrodzenia w wysokości 50% sześciomiesięcznego 
wynagrodzenia  zasadniczego, płatnego w równych ratach miesięcznych. 
Ponadto umowy te przewidują wypłatę wynagrodzenia w przypadku rozwiązania umowy wskutek odwołania 
z zajmowanego stanowiska. Wynagrodzenie w takim przypadku wynosi  równowartość trzymiesięcznego  miesięcznego 
wynagrodzenia zasadniczego oraz świadczenia jednorazowego w wysokości trzymiesięcznego miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. 
 
 
31. Wynagrodzenie wynikające z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego 
Spółki była firma DGA AUDYT Sp.  z o.o.  

  
2015 2014

Wynagrodzenie DGA Audyt Sp.z o.o.  21  18 

Badanie rocznego sprawozdania finansowego  17  18 

Koszty dodatkowe związane z badaniem sprawozdania finansowego  4  - 

 
    
32. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Spółka była stroną w następujących istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, 
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej: 

  
32.1. Postępowania, w których Spółka jest stroną pozwaną 
 

Postępowanie w sprawie podatku akcyzowego za rok 2005 i 2006 dotyczące poprzednika prawnego ORLEN Transport 
Olsztyn Sp. z o.o. 
 
W dniu 22 stycznia 2015r. zapadł wyrok WSA w Olsztynie, sygn. akt I SA/Ol 816/14, w którym Sąd uchylił w całości decyzję 
Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie. Wobec niezłożenia przez organ celny skargi kasacyjnej od tego wyroku, stał się on 
prawomocny, co skutkowało zwrotem kosztów sądowych w kwocie 33.632,00 zł na rzecz OTSA. W dniu 9 czerwca 2015r. Dyrektor 
Izby Celnej  
w Olsztynie, stosując się do wyroku WSA z dnia 22 stycznia 2015r., wydał decyzję, w której : 
1) uchylił zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji oraz 
2) umorzył postępowanie w sprawie podatku akcyzowego za 2005 rok. 
Decyzja spowodowała zwrot całej wpłaconej kwoty podatku akcyzowego i odsetek za zwłokę wraz z należnym oprocentowaniem  
w kwocie 4 631 581 zł w dniu 19.06.2015r. 
 
 
 
32.1. Postępowania, w których Spółka jest stroną pozwaną c.d. 
 
Podatek akcyzowy za miesiące styczeń-listopad 2006 roku uległ definitywnemu przedawnieniu na poprzednich etapach 
postępowania. Wskutek ponaglającego pisma z dnia 30 marca 2015 roku skierowanego do Naczelnika Urzędu Celnego  
w Pruszkowie, za pośrednictwem Izby Celnej w Warszawie, organ pierwszej instancji wydał w dniu 14 maja 2015r. decyzję, w 
której  
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orzekł o umorzeniu postępowania podatkowego w podatku akcyzowym za grudzień 2006 roku. W uzasadnieniu decyzji organ 
uznał za zasadne zarzuty podniesione w odwołaniu i pismach procesowych. Decyzja stała się ostateczna i prawomocna w dniu  
17 czerwca 2015r., co definitywnie zakończyło postępowanie. Wpłacony wraz z odsetkami za zwłokę podatek akcyzowy został 
zwrócony na konto Spółki wraz z należnym oprocentowaniem już w 2014 roku. 
Powyższe postępowania dotyczące podatku akcyzowego zostały zakończone. 
 
33. Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
 
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego  nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 

 
34. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 29 stycznia 2016 roku. 
 
 
 

    
 

……………………… 
Mirosław Zubek 
Prezes Zarządu 

 
 

………………………… 
Rafał Buczek 

Wiceprezes Zarządu 

  
 
 

 

      
 

………………………… 
Leszek Piotr-Krajecki 
Wiceprezes Zarządu 

  
 
 

 
 
 

Podpis osoby, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 

            …………………………………..…… 

                     Monika Pietrzak-Ners 

                        Główny Księgowy 
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1. ORGANIZACJA ORLEN Transport S.A 

1.1 Zmiany organizacyjne w ORLEN Transport S.A. w 2015 roku 

 
Od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. w ORLEN Transport S.A. obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony 

Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 12/DG/2013  z dnia 23 grudnia 2013 roku. Zgodnie z jego zapisami w  2015 roku obowiązywał 

poniższy podział kompetencji Członków Zarządu, na mocy którego powierzono im nadzór nad następującymi obszarami 

działalności ORLEN Transport S.A.: 

 Prezes Zarządu kieruje Spółką jako zakładem pracy w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym wyznacza inne osoby 

upoważnione do składania oświadczeń w imieniu Pracodawcy, nadzoruje procesy związane z realizacją i sprzedażą 

przewozów ADR, oraz procesy związane z obsługą organów statutowych Spółki, organizacją, informatyką, kontrolą 

wewnętrzną i bezpieczeństwem. Prezesa Zarządu w czasie jego nieobecności zastępuje Wiceprezes Zarządu  

ds. Ekonomiczno-Finansowych, 

 Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych nadzoruje procesy związane z zarządzaniem finansami, 

fakturowaniem usług oraz opracowywaniem strategicznych planów rozwoju Spółki. Wiceprezesa Zarządu  

ds. Ekonomiczno-Finansowych w czasie jego nieobecności zastępuje Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki, 

 Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki nadzoruje procesy związane z eksploatacją taboru wykorzystywanego do 

podstawowej działalności Spółki, zarządzaniem wszystkimi pojazdami Spółki, realizacją usług serwisowo-technicznych 

oraz procesy związane z administrowaniem majątkiem Spółki. Wiceprezesa Zarządu ds. Logistyki zastępuje Prezes 

Zarządu. 

Przedstawiony powyżej podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu ORLEN Transport S.A obowiązywał  

od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia  2015 roku. 

 

1.2 Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych ORLEN Transport S.A. 
 

1.2.1 Skład osobowy Zarządu ORLEN Transport S.A. w 2015 roku 

Członkami Zarządu ORLEN Transport Spółka Akcyjna w 2015 roku były następujące osoby: 

Imię i nazwisko     

 
 Pełniona funkcja w Zarządzie ORLEN Transport S.A. 

Mirosław Zubek               Prezes Zarządu 

Rafał Wacław Buczek                Wiceprezes Zarządu 

Leszek Hieronim Piotr-Krajecki                Wiceprezes Zarządu 
 

1.2.2 Skład osobowy Rady Nadzorczej ORLEN Transport S.A. w 2015 roku  

Nadzór nad działalnością Spółki w 2015 roku sprawowała Rada Nadzorcza w składzie: 
 
 

Imię i nazwisko 

 
           Pełniona funkcja w Radzie Nadzorczej ORLEN Transport S.A. 

Andrzej Konrad Raszewski  

 
          Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Dorota Ewa Jamiołkowska 

 
          Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej  
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Agata Patrycja Śmiechowska - Więczkowska 

 
          Sekretarz Rady Nadzorczej  

Andrzej Staniszewski 

 
          Członek Rady Nadzorczej  
 

 

 

2. SYTUACJA OPERACYJNO- FINANSOWA 
 

2.1 Informacje o podstawowych usługach ORLEN Transport S.A. 

Do podstawowych usług realizowanych przez ORLEN Transport S.A. należy transport towarów niebezpiecznych ADR klasy  

II i III. 

 

2.2 Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych oraz ocena czynników 

 i nietypowych zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy 

 
2.2.1   Przychody 

 
 przychody z działalności na rzecz PKN ORLEN S.A. wyniosły 98 057 tys.  PLN, 

 przychody z działalności na rzecz pozostałych Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A. wyniosły 19 963 tys. PLN, 

 przychody z  działalności na rzecz innych odbiorców wyniosły 10 629 tys. PLN. 

 
    Razem przychody z działalności podstawowej wyniosły: 128 649 tys.  PLN. 
 

 

W 2015 roku przychody ze sprzedaży usług transportowych w ORLEN Transport S.A. osiągnęły poziom 128 235 tysięcy PLN,  

w porównaniu z przychodem z 2014 roku w kwocie 124 777 tysięcy PLN, jest on wyższy o 3 458 tysięcy PLN. Wielkość wolumenu 

przewożonego przez Spółkę wynika  głównie ze zleceń otrzymywanych od PKN ORLEN S.A., SHELL Polska Sp. z o.o. , ORLEN 

Paliwa Sp. z o.o. (dawniej ORLEN Gaz Sp. z o.o.) oraz klientów pozostałych. 

W 2015 roku Spółka kontynuowała założoną w poprzednich latach poprawę efektywności w obszarze działalności podstawowej, 

co potwierdza wzrost kluczowego wskaźnika efektywności przewozowej „przewóz na kurs”. W 2015 roku wskaźnik ten dla floty 

podstawowej wyniósł 33,36 m3/kurs i był wyższy o 0,05 m3/kurs w stosunku do 2014 roku (33,31 m3/kurs). 

2.2.2 Wynik operacyjny 
 
Raportowany zysk operacyjny ORLEN Transport S.A. za 2015 rok, wyniósł 16 697 tysięcy PLN. W porównaniu z zyskiem z 2014 

roku w kwocie 16 370 tysięcy PLN, jest on wyższy o 327 tysięcy PLN. 

 
Na wynik operacyjny najistotniejszy wpływ miały: 
 
 rozszerzenie współpracy z ORLEN Paliwa i zwiększenie floty do 38 szt. nowych zestawów  w ramach nowego kontraktu, 

 wygrana sprawa sądowa dotycząca zwrotu podatku akcyzowego, 

 sprzedaż wycofanej floty w związku z wymianą naczep paliwowych, 

 korekta  wystawiona przez PKN ORLEN  S.A. z tytułu  dzierżawy za okres I-VI 2015, 

 
W 2015 roku wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 21 247 tysięcy PLN w porównaniu  

z 19 996 tysięcy PLN w 2014 roku, co oznacza wzrost o 6 %. 

 

2.2.3  Koszty i przychody finansowe 
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Wynik na działalności finansowej za 2015 roku wyniósł 1 219 tys. PLN, w porównaniu do okresu porównywalnego wyniósł 

31 tys. PLN. Różnica 1 188 tys. PLN wynika głównie z otrzymanych odsetek podatkowych  w kwocie 1 615 tys. PLN  

(w ramach wygranego postępowania prowadzonego wobec ORLEN Transport S.A. z tytułu zobowiązania w podatku akcyzowym, 

dotyczącego poprzednika prawnego); mniejszych odsetek od lokowanych środków. Spadek posiadanych środków pieniężnych 

związany był ze zmniejszeniem posiadanych środków pieniężnych za sprawą wypłaty dywidendy do PKN ORLEN S.A. oraz z 

powodu spadającej rentowności obligacji PKN ORLEN  i  oprocentowania środków w cash pool. 

Koszty odsetkowe netto związane głównie z obsługą zadłużenia zobowiązań leasingowych wyniosły za 2015 roku (575) tysięcy 

PLN  i były o 257 tysięcy PLN wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost wynikał z zawarcia nowych  umów leasingu 

dotyczących środków transportu. 

 
 

2.2.4 Zysk przed opodatkowaniem, podatek dochodowy i wynik netto 

 
Za 2015 roku ORLEN Transport S.A. osiągnęła zysk przed opodatkowaniem w kwocie 17 916 tys. PLN. Po uwzględnieniu 

obciążeń podatkowych z tytułu podatku bieżącego oraz odroczonego zysk netto wyniósł  14 909 tys. PLN, w porównaniu  

z zyskiem netto roku ubiegłego jest on wyższy o 1 288 tys. zł. 

2.2.5 Sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 
Suma bilansowa na 31 grudnia 2015 roku wyniosła 79 966 tys. PLN i była wyższa o 14 029 tys. PLN (21%) w stosunku do stanu 

na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wynosił  65 937 tys. PLN. 

Wartość aktywów trwałych na dzień 31.12.2015 roku wzrosła w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku 

 o 13 613 tys. PLN i osiągnęła wartość 36 112 tys. PLN. Najistotniejszy wpływ na powyższą zmianę miał wzrost wartości 

rzeczowych aktywów trwałych o 13 845 tys. PLN, głównie w efekcie zakupu środków transportu oraz uwzględnienia amortyzacji 

majątku, spadek WNIP o (170) tys. PLN, jak również spadek aktywów z tytułu podatku odroczonego o kwotę  (62) tys. PLN. 

 

W 2015 roku Spółka inwestowała wolne środki finansowe zgodnie z Procedurą Zarządzania Płynnością w Grupie ORLEN  

w zakup jednomiesięcznych  obligacji PKN ORLEN SA oraz w cash pool. Inwestycja ta przyniosła zysk: 
 
 na obligacjach w wysokości 190 tys. PLN, 

 na cash pool w wysokości 138 tys. PLN. 

 
 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku wartość aktywów obrotowych wzrosła o 416 tys. PLN do kwoty 43 854 tys. PLN.  
 
Kapitał własny na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 36 475 tys. PLN i spadł o (3 637) tys. PLN w stosunku do stanu z końca 2014 

roku. Zmniejszenie to głównie dotyczyło  wypłaty dywidendy. 

W 2015 roku Spółka nie zaciągała kredytów i pożyczek, posiada jedynie zobowiązania leasingowe, które zwiększyły się 

 w porównaniu do 31.12.2014 roku o 16 771 tys. PLN i na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 21 106 tys. PLN.  Wzrost ten wynika z 

nowo zawartych umów na środki transportu (naczepy gazowe i paliwowe). 

2.2.6 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej za 2015 roku wzrosły o 4 777 tys. PLN w porównaniu z okresem poprzednim 

wyniosły 18 216 tys. PLN. Poziom wygenerowanych środków pieniężnych w 2015 roku to efekt osiągniętego zysku netto za ten 
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okres 2015 w wysokości 14 909 tys. PLN oraz amortyzacji w wysokości 4 550 tys. PLN. 

 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  2015 roku spadły w stosunku do okresu porównywalnego o kwotę  

(16 527) tys. PLN i wyniosły 2 688 tys. PLN, na co składają  się w szczególności : mniejsze wpływy z tytułu realizacji obligacji  

w kwocie 5 008 tys. PLN, lokowanie środków w cash pool w kwocie (5 194) tys. PLN, wpływy odsetek z tytułu lokowanych środków 

w obligacje i cash pool w kwocie 333 tys. PLN, wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego  

w kwocie 8 016 tys. PLN oraz nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych za kwotę (5 447) tys. PLN  

w związku z realizowanymi programami inwestycyjnymi. 

 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej w 2015 rok wyniosły (20 904) tys. PLN. Wynikały one głównie z wypłaty 

dywidendy akcjonariuszowi PKN ORLEN S.A. w kwocie (18 555) tys. PLN (w tym zaliczka na poczet dywidendy z zysku 2015r. 

w kwocie  6 022 tys. zł), płatności zobowiązań z tytułu leasingu w kwocie (1 774) tys. PLN  oraz zapłaconych odsetek od leasingów 

w kwocie (575) tys. PLN. 

2.2.7 Podsumowanie 

Rok 2015 był rokiem, w którym Spółka musiała dostosować się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych, 

negatywnie oddziaływujących na rynek transportowy:  (brak kierowców, nadpodaż usług transportowych w związku z kryzysem 

na wschodzie, minimalna płaca w Niemczech). 

Kontynuacja podjętych w latach poprzednich  programów efektywnościowych ukierunkowanych przede wszystkim na racjonalne 

oszczędności kosztowe, utrzymanie wydatków inwestycyjnych oraz zmniejszenie kapitału pracującego przyniosły zamierzone 

rezultaty. Dzięki podjętym działaniom ORLEN Transport S.A. wypracowała w 2015 roku 16 697 tysięcy PLN zysku operacyjnego 

oraz 14 909  tysięcy PLN zysku netto. 

2.3  Najważniejsze zdarzenia w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu 
 
W 2015 roku Spółka zrealizowała bądź uruchomiła następujące projekty mające istotny wpływ na optymalizację realizowanych 

procesów zarówno w obszarze działalności podstawowej, jak i w obszarze wsparcia: 

 
 

 Kontynuacja realizacji kontraktu z firmą Shell Polska 
 

 
W czerwcu 2015 roku Spółka wygrała przetarg, który umożliwił kontynuację współpracy z Shell Polska Sp. z o.o. w zakresie 

realizacji przewozów paliw płynnych. ORLEN Transport obsługuje regiony Gdańska, Nowej Wsi Wielkiej, Koluszek, Świecka, 

Rejowca oraz Warszawy. Nowy kontrakt będzie obowiązywał przez 6 lat z możliwością przedłużenia o jeden rok. 

  
 

 Rozszerzenie współpracy z ORLEN Gaz Sp. z o.o. 
 
 

W związku z wyborem oferty ORLEN Transport S.A. w przetargu ogłoszonym przez ORLEN Gaz, Spółka rozpoczęła współpracę  

w zakresie świadczenia usług transportu gazu. Realizacja dostaw w oparciu o nowy kontrakt odbywa się w 5 lokalizacjach: 

Braniewo, Płock, Hrubieszów, Wola Żydowska oraz Sosnowiec. Współpraca w ramach kontraktu rozpoczęła się z dniem 

01.04.2015 roku. 

 
 

 Realizacja projektu montażu naczep w oparciu o własną homologację ORLEN Transport S.A. 
 

 
W związku z realizacją przez Spółkę projektu montażu naczep w oparciu o własną homologację z wykorzystaniem posiadanego 

zaplecza technicznego  OTSA w 2014 roku otrzymała od TDT uprawnienia w zakresie wytwarzania urządzeń w oparciu 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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 o własną homologację oraz wytwarzania urządzeń poprzez montaż. Wymienione uprawnienia są warunkiem koniecznym do 

produkcji naczep w warsztacie własnym ORLEN Transport S.A.  

Projekt dotyczy produkcji naczep obejmuje lata 2015 – 2019.  

Wg założonego harmonogramu  Spółki, warsztat własny wyprodukował 21  naczep paliwowych, które następnie zostały 

sprzedane do leasingu w celu finansowania i oddane do eksploatacji. 
 
 

 Optymalizacja zarządzania pojazdami Spółki 
 

 
W związku z rozszerzeniem współpracy z ORLEN GAZ Sp. z o.o., Spółka podjęła działania w kierunku zwiększenia taboru  

o 38 sztuk ciągników siodłowych i 38 sztuk naczep gazowych. 

Na drodze ogłoszonego przetargu Spółka dokonała wyboru dostawców nowych ciągników i naczep, którymi są odpowiednio firmy 

Mercedes Benz Warszawa Sp. z o.o. oraz VPS A.S. Specyfikacja, w oparciu o którą dokonany został powyższy wybór, została 

określona przez Spółkę ORLEN Gaz w procesie przetargowym 

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Grupie Kapitałowej, w/w projekt uzyskał pozytywną opinię Komitetu Inwestycyjnego 

PKN ORLEN S.A. w zakresie zakupu 38 sztuk ciągników siodłowych i 38 sztuk naczep gazowych. Zaakceptowana forma 

finansowania to leasing. 

Nowe pojazdy zasiliły flotę OTSA w drugim kwartale 2015 roku. 

W ramach podpisanej w lipcu 2014 roku  umowy z dostawcą ciągników  w latach  2014-2016 Spółka  zrealizowała w grudniu 2015 

roku  kolejna partię 47  ciągników, które zostały sfinansowane leasingiem operacyjnym . Nowe pojazdy zasiliły flotę OTSA  od 

grudnia 2015- stycznia 2016r. 

 Wyłonienie nowego dostawcy systemu GPS do nowego kontraktu z ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oraz na potrzeby 

transportu paliw 

W marcu br. Zarząd OTSA podjął decyzję o wyłonieniu GX Solution Polska Sp. z o.o. jako dostawcy kwalifikowanego systemu 

GPS oraz świadczenia usług monitoringu GPS  na nowo wprowadzanych pojazdach dedykowanych do obsługi kontraktu na 

rzecz  ORLEN Paliw Sp. z o.o.. Specyfikacja funkcjonalności systemu została określona przez ORLEN Gaz Sp. z o.o. 

(poprzednika prawnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o.) w procesie przetargowym. Pierwsze urządzenia zostały zamontowane 

w nowowprowadzonych do eksploatacji zestawach w II kwartale br. W IV kwartale 2015 zarząd podjął decyzje o wyborze firmy 

GX Solution jako dostawcy systemu GPS do transportu paliw. GX Solution zastąpiła dotychczasowego dostawcę systemu. 

 
 

 Dzień Bezpieczeństwa w ORLEN Transport S.A.  
 

W dniu 20 maja 2015 r., przyłączając się do organizowanego przez PKN ORLEN S.A. Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy 

 i Ochrony Zdrowia w Grupie ORLEN, Spółka zorganizowała kolejną już edycję Dnia Bezpieczeństwa. Miała ona na celu 

pogłębienie świadomości bezpieczeństwa pracy wśród pracowników Spółki, jak również utrwalanie dobrych praktyk w zakresie 

umiejętności oceny zagrożenia życia. Zadaniu temu służyły przede wszystkim pokazy z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć 

techniki jakimi są m.in. symulator wybuchu poduszki powietrznej, symulator zderzeń i dachowania, pokazy z wykorzystaniem 

urządzenia umożliwiającego rejestrację aktywności wzrokowej kierowcy podczas prowadzenia pojazdu czy też pokazy 

z wykorzystaniem symulatora jazdy w warunkach specjalnych samochodem ciężarowym.  

W ramach obchodów Dnia Bezpieczeństwa ogłoszony został konkurs plastyczny adresowany dla  dzieci pracowników OTSA, 

którego przedmiotem był projekt trofeum Ligii Kierowców – wewnętrznego plebiscytu pozwalającego wyłonić najlepszych 

kierowców Spółki 

2.4. Istotne czynniki ryzyka wpływające na bieżące i przyszłe wyniki finansowe  
 
Spółka w toku prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi bieżący monitoring i ocenę ryzyk oraz podejmuje działania mające 

na celu minimalizację ich wpływu na sytuację finansową. 

Głównymi rodzajami ryzyk finansowych, na które narażona jest Spółka w ramach prowadzonej działalności są: 



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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–  ryzyka rynkowe: ryzyko zmian kursów walutowych oraz ryzyko zmian stóp procentowych; 

–  ryzyko płynności i kredytowe. 

Szczegółowy opis powyższych ryzyk ujęto w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2015 w nocie 24.3. 

 

2.5  Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe zostały szczegółowo opisane w nocie 24 do Sprawozdania Finansowego za 2015 rok. 

 

2.6  Realizacja kluczowych projektów inwestycyjnych w roku 2015 
 
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady inwestycyjne na realizację kluczowych zadań inwestycyjnych  

w kwocie 19 194 tysięcy PLN, ich realizacja była związana z: 

 
 zakupem środków transportu (naczepy gazowej) – w ramach rozszerzenia współpracy z ORLEN Gaz Sp. z o.o. 

(poprzednik prawny ORLEN Paliwa Sp. z o.o.) na przewóz gazu płynnego, 

 realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego "Montażu naczep w oparciu o własną homologację”, 

 zakupem systemu Hydrive, 

 adaptacją pomieszczeń warsztatowych do celów administracyjnych, 

 zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania diagnostycznego,  

 wdrożeniem nowego systemu GPS, 

 rozbudowywaniem systemów informatycznych wspomagających działalność podstawową ORLEN Transport S.A.  

W omawianym okresie kontynuowane były prace mające na celu dostosowanie systemu Veritum, SAP i SKDP do 

bieżących potrzeb Spółki. 

3. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ ORLEN Transport S.A. 

 
W najbliższych latach działania Spółki skoncentrowane będą na dalszym rozwoju działalności podstawowej, wzmocnieniu pozycji 

marki na rynku transportu materiałów niebezpiecznych, rozwoju przewozów LPG. 

Spółka koncentruje swoje działania zarówno na poprawie efektywności procesów związanych z realizacją działalności 

podstawowej,  jak i procesów wsparcia, co pozwala na osiągnięcie założonych celów strategicznych w obszarze działalności 

podstawowej. 

Do najważniejszych przedsięwzięć w roku 2015, mających bezpośredni wpływ na podniesienie efektywności działalności 

podstawowej, zaliczyć można kontynuację programu wymiany taboru, pozwalającą na utrzymanie floty na odpowiednim poziomie 

technicznym oraz działania mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania Spółki w obszarach funkcji wsparcia ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru HSSE. 

 

4. CELE BUDŻETOWE na rok 2016 
 
 
 
4.1 Planowane wyniki w 2016 roku 
 
 

Wolumen:                      5 850    (w tys. m3) 

Zysk brutto:                   7 964    tys. PLN  

Zysk netto:                    6 451    tys. PLN   

EBIT:                             8 689    tys. PLN   



 

                       

                                                  

                                                            (w tys. PLN)                       
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4.2 Planowane zadania inwestycyjne na 2016 rok 

 
Planowane w 2016 roku nakłady inwestycyjne wynoszą 10 273 tys. PLN i są związane z następującymi zadaniami:  

 

 montaż naczep paliwowych – w ramach kontynuacji programu wymiany taboru, 

 symulatorem nauki jazdy, 

 zakupem środków transportu (autocysterny paliwowe),  

 wdrożeniem nowego systemu GPS, 

 kontynuowanie prac mających na celu dostosowanie systemu Veritum, SAP i SKDP do bieżących potrzeb Spółki, 

 uruchomieniem działalności stacji Kontroli Pojazdów, 

 modernizacją oraz rozwojem infrastruktury w obszarze IT: zakup sprzętu IT oraz dostosowanie systemów do potrzeb 

biznesowych, 

 budową ścieżki rekreacyjnej, 

 zakupem platformy do zarządzania Eksploatacją, 

 zakupem licencji.  

 
 
 
5. INFORMACJE DODATKOWE 
 

5.1 Informacja o podmiotach powiązanych - istotne transakcje na warunkach innych niż rynkowe 

 
 
W 2015 roku i w 2014  roku w Spółce nie wystąpiły istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi na warunkach innych 

niż rynkowe. 

 

5.2  Informacja o znaczących umowach 

 Informacja o znaczących umowach została zaprezentowana w punkcie 2.3. 
1.  

5.3  Liczba akcji ORLEN Transport S.A. będąca w posiadaniu  PKN ORLEN S.A. 

   25 530 000 sztuk – 100 % kapitału zakładowego 

3  

5.4    Struktura zatrudnienia 

 
 
    
Przeciętne zatrudnienie w osobach 
 

  
  

ROK 
ZAKOŃCZONY 

31/12/2015 

  ROK 
ZAKOŃCZONY 

31/12/2014 
 
Pracownicy fizyczni 

  
 

501 
  

 
483 

 
Pracownicy umysłowi 

  
 

57 
  

 
57 

    
 

558 
 

 
540 

 
 
Stan zatrudnienia w osobach 
 

  
  

STAN NA 
31/12/2015 

 STAN NA 
31/12/2014 

 
Pracownicy fizyczni 

  
 

478 
  

 
483 
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Pracownicy umysłowi 

  
 

62 
  

 
56 

    
 

540 
 

 
539 

 
 

Przeciętne zatrudnienie  i stan zatrudnienia  wyliczane jest w oparciu wszystkich pracowników. 

 

 

5.5 Wydarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 
 
Po zakończeniu okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w niniejszym sprawozdaniu 

finansowym. 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności ORLEN Transport Spółka Akcyjna  
 

za 2015 rok przedkłada Zarząd w składzie: 

 

 

 

 

 

Mirosław Zubek                Rafał Buczek                                     Leszek Piotr-Krajecki  

Prezes Zarządu            Wiceprezes Zarządu                                      Wiceprezes Zarządu 

 

 

    

 
Płock, 29 stycznia 2016 roku 

 

 

 


