
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

 NASTER SPÓŁKA AKCYJNA 

Ul. Montażowa 3 

43-300 Bielsko - Biała 

www.zainwestuj.naster.pl 
 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w 

związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 1.300.000 

(słownie: jeden milion trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 2,00 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 10 października 2022 roku 

 

 

  

http://www.zainwestuj.naster.pl/


 

Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 

(jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda akcja, emitowanych przez spółkę Naster Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - 

Białej, ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko - Biała. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w  art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe 

informacje o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  

o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  

z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium 

Unii Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty 

publicznej Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym 

samym, rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum 

informacyjnego, a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

Niniejszy dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, 

a jedynie zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. 

Żaden z zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy 

porady inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż 

jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji 

Inwestora. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na 

podstawie niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym 

materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu 

ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności 

dokonujące, na jego podstawie lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim 

zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem finansowym lub rezygnujące 

z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. Dokument nie 

stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii 

podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków 

finansowych związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem 

Emitenta. Jest wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, 

zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach 

podatkowych związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty 

kapitału w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze 

sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich 

decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga 

tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i 

podatkowym. Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych 



 

na podstawie niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym 

materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której 

rozpowszechnianie go stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub 

wymagałoby rejestracji, zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument nie może być traktowany jako 

rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, 

ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji 

w jakimkolwiek państwie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Papiery wartościowe objęte niniejszym dokumentem nie mogą być oferowane lub 

sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw 

Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy Inwestor nie będący 

obywatelem polskim lub zamieszkały lub przebywający lub mający siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego 

oraz przepisami innych państw, które mogą się do niego stosować. Oferta nie jest 

skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) w rozumieniu Regulacji S 

(Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach 

wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób przebywających na 

terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu.  



 

 

1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

ASO oznacza alternatywny system obrotu na rynku NewConnect; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i 

zasadach Oferty; 

Emitent, Spółka,  oznacza Naster Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej; 

GPW, Organizator ASO oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

Grupa Kapitałowa oznacza Spółkę i spółki od niej zależne; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Regulamin ASO oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z 

załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.; 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);  

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 



 

Uchwała w sprawie 

emisji Akcji serii B 

ma znaczenie określone w punkcie 2.3; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 ze zm.). 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: Naster Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: Ul. Montażowa 3,  

43-300 Bielsko - Biała 

Adres poczty elektronicznej: inwestorzy@naster.pl   

Adres strony internetowej: naster.pl  

KRS: 0000973121 

NIP: 9372673065 

REGON: 360822080 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 

2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego 

przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  Liczba akcji 
Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Maciej Sieracki    10.000 000  100,00% 14.000.000  100,00% 

Łącznie  1 000 000  100,00%  1 000 000  100,00% 

Źródło: Emitent 



 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie Uchwały Emisyjnej, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 

Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  Liczba akcji 
Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Maciej Sieracki    10.000 000  88,50% 14.000.000  91,50% 

Akcjonariusze Akcji 

Oferowanych 

 1.300.000  11.50%  1.300.000  8,50% 

Łącznie  11.300.000  100,00%  15.300.000  100,00% 

Źródło: Emitent 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 0/100) 

i dzieli się na 10.000.000 (słownie: dziesięć mionów) akcji wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda, w tym: 

1) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w 

głosach 2 do 1,  

2) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B.  

Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A i B został pokryty w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki majątkiem Naster sp. z o.o. – poprzednika prawnego Spółki. 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Naster sp. z o.o. w Spółkę zgodnie z 

przepisami KSH. 

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki.  

2.4.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzi: 

 

 

Maciej Sieracki – Prezes Zarządu  

Założyciel i Prezes Zarządu Naster S.A. Od 2010 rok zarządza firmą z sukcesami w 

branży energetycznej, sprzedaży energii oraz OZE dla klientów biznesowych i 

detalicznych. Zarządzał osobiście działem sprzedaży, marketingiem i odpowiadał za 

strategię, budżet i finanse. Obecnie skupia się na budowaniu strategii, finansach, 

planach rozwojowych związanych ze zwiększeniem sprzedaży, wprowadzaniu nowych 

produktów, usług, inwestycji oraz przygotowaniem do wejścia na New Connect. 

Absolwent zarządzania i marketingu na Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza. 

Prywatne zainteresowania to gospodarka, ekonomia, inwestycje.  

2.4.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

1) Marcin Szostak 



 

2) Wojciech Sieracki 

3) Wiesław Sieracki 

4) Maria Sieracka 

5) Sławomir Skraban. 

2.5. Ogólny zarys działalności   

2.5.1.Informacje wstępne 

Spółka działa w branży energetycznej od 2010 roku, łącząc sprzedaż energii i gazu ze 

sprzedażą fotowoltaiki i pomp ciepła dla klientów biznesowych, detalicznych oraz 

rolników. Obecnie działalność Spółki skupia się na rynku zmiany sprzedawcy dla klientów 

biznesowych w ramach kontraktów dostawy energii elektrycznej. Od kilku lat Spółka 

jest jedną z niezależnych agencji sprzedaży energii. 

 

Źródło: sprawozdania finansowe Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 

Sprawozdanie finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta z 

uwagi na brak takiego obowiązku. 

2.5.2.Historia 

Poniżej przedstawiamy historię działalności Naster S.A.: 

• 2010 – założenie jednoosobowej działalności pod firmą Naster Maciej 

Sieracki, pierwsza umowa pośrednictwa w sprzedaży energii 

• 2012 - rozpoczęcie bezpośredniej współpracy z jednym z 

największych dostawców energii elektrycznej  

• 2015 - założenie Naster Spółka z o.o. 

• 2018 - rozpoczęcie sprzedaży fotowoltaiki 

• 2020 - rozpoczęcie sprzedaży gazu i pomp ciepła 

• 2022 - reorganizacja Grupy i przekształcenie spółki dominującej - 

Naster sp. z o.o. w spółkę akcyjną. 

2.5.3.Grupa Kapitałowa 

Grupę Kapitałową tworzą trzy podmioty:  



 

1) NASTER S.A. - spółka zajmująca się sprzedażą energii, gazu, pomp ciepła i 

fotowoltaiki oraz spełniająca funkcję podmiotu dominującego Grupy Kapitałowej 

2) NASTER Energia i Gaz Sp. z o.o (100%). – spółka pełni rolę agenta sprzedaży 

energii  

3) N Development sp. z o.o. (100%) - spółka pełni funkcję podwykonawcy w 

instalacjach realizowanych przez Spółkę. 

 

Źródło: Emitent 

2.5.4.Działalność Spółki 

Dzięki wnikliwej znajomości produktów dostępnych na rynku służymy profesjonalnym 

doradztwem w zakresie wyszukiwania najlepszych rozwiązań energetycznych. W trakcie 

wieloletniej pracy z klientami wypracowaliśmy unikalne standardy Naster S.A. w 

zakresie obsługi klienta, jakości montażu, bezpieczeństwa instalacji i opieki 

posprzedażowej.  

W instalacjach Spółka stosuje tylko podzespoły najwyższej jakości, pochodzące z 

polskiej dystrybucji i posiadające gwarancję na terenie UE, realizowaną w Polsce. Dbając  

o najwyższą jakość montażu, wykorzystujemy wyłącznie podzespoły, konstrukcje, 

moduły, falowniki i złączki posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty, m.in. 

1) Moduły Jinko 

2) Falowniki Huawei 

3) Konstrukcje KENO 

4) Złączki MC 4 

5) Certyfikaty okablowania 

Każdego klienta Spółka obsługuje kompleksowo. Zaczynając od audytu i rzetelnej 

wyceny instalacji, aby jak najlepiej zdefiniować potrzeby klienta oraz wyliczyć 

opłacalność i realne korzyści z inwestycji. Spółka proponuje tylko rozwiązania, które w 

jej ocenie są korzystne dla klientów i zapewnią odpowiednie oszczędności dla inwestora. 

Emitent oferuje także wsparcie w kwestiach formalnych, po monitoring pracy instalacji 

i zapewnienie jej sprawnego, nieprzerwanego działania. Dzięki ścisłym relacjom i 

współpracy między poszczególnymi działami, Spółka może optymalnie wykorzystać 

posiadane możliwości i zapewnić indywidualne podejście do klienta. 



 

 

Źródło: Spółka 

 

Stosowane przez Spółkę podzespoły pochodzą od renomowanych producentów 

znajdujących się na liście rankingowej Bloomberg Tier 1, która uwzględnia 

wiarygodność, stabilność i wysoką jakość produktów oraz wymagane certyfikaty. 

Materiały kupowane są od zaufanych dostawców, takich jak Jinco, LG, Bosch, Buderus, 

Longi, Sharp, Huawei, Solaredge, Goodwe oraz Buderus. W 2022 roku Spółka podpisała 

także umowę handlową z firmą Buderus, obejmującą dystrybucję pomp ciepła. 

Spółka współpracuje wyłącznie z doświadczonymi i sprawdzonymi ekipami monterskimi. 

Doradcy techniczni Spółki wyróżniają się wysokim poziomem wyszkolenia, dzięki czemu 

posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje by dostosować montaż do potrzeb klienta.  

Spółka kładzie duży nacisk na wyróżnienie się na konkurencyjnym rynku poprzez 

nowoczesny branding: strona www, materiały reklamowe, samochody, teczki, 

prezentery, wizytówki, banery itp. Własne Call Center daje możliwość skutecznego 

dotarcia do klienta i zapewnienia obsługi posprzedażowej. W ten sposób Spółka może 

wrócić do już raz pozyskanego klienta z ofertą komplementarnych produktów w 

obszarze szeroko rozumianej energii oraz OZE.  

Własna przestrzeń magazynowa to bezpieczeństwo dostaw, gwarancja ceny, szybkiej 

realizacji i wysokiej jakości dostarczanych do Klienta komponentów. Spółka wynajmuje 

przestrzeń na terenie obiektów magazynowych w Sosnowcu. 

Kontraktacja energii elektrycznej to gwarancja ceny przez cały okres obowiązywania 

umowy. Dedykowani opiekunowie gwarantują klientom stały kontakt oraz profesjonalną 

obsługę posprzedażową. 

2.5.5.Produkty i usługi  



 

 

Źródło: Spółka 

 

Sprzedaż energii i gazu 

Autoryzowany Doradcy Energetyczni Spółki specjalizują się w wyszukiwaniu rozwiązań 

uwzględniających indywidualny profil zużycia energii firm. Spólka daje możliwość 

elastycznego konstruowania kontraktów, gwarantujemy pewność dostaw, 

bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Spółka oferuje także pełną opiekę serwisową 

i handlową. 

Fotowoltaika 

W ramach usług instalacji fotowoltaicznych, każdą realizację Spółka zaczyna od 

przeprowadzenia audytu, dzięki któremu jest w stanie dopasować moc instalacji idealną 

do potrzeb klienta. Jako jedni z nielicznych pracownicy Spółki wspierają klientów w 

kwestiach formalnych – Spółka zajmuje się zgłoszeniem instalacji do zakładu 

energetycznego  

i rządowych programów dotacji. Praca zespołu Spółki nie kończy się w momencie 

uruchomienia instalacji. Emitent oferuje rozbudowaną opiekę posprzedażową, a klienci  

w każdej chwili mogą zadzwonić z pytaniami i problemami. 

Fotowoltaika jako usługa   

Założenie tego rozwiązania, skierowanego głównie do dużych firm, jest bardzo proste  

– u klienta montowana jest instalacja fotowoltaiczna, za którą klient nie ponosi żadnych 

kosztów związanych z montażem, serwisem czy obsługą. Płacić będzie jedynie za 

wyprodukowaną przez instalację energię elektryczną. Wszystkie pozostałe koszty oraz 

obowiązki spoczywają na właścicielu instalacji, czyli na Spółce. 

Pompy ciepła 

Naturalnym uzupełnieniem oferty fotowoltaicznej jest sprzedaż pomp ciepła dla firmy, 

domu i rolnictwa. Pompy ciepła są urządzeniami w pełni elektrycznymi - dzięki 

połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pozwalają obniżyć niemal do zera nie tylko koszty 

energii elektrycznej, ale też ogrzewania. To połączenie nie tylko niemal bezkosztowe, 



 

ale też bezemisyjne. W swojej ofercie Spółka posiada pompy ciepła czołowych 

producentów takich jak Buderus, Panasonic, LG, Bosch, Hyundai i FoxAir. 

Farmy fotowoltaiczne 

We współpracy z partnerami Spółka zajmuje się kompleksową obsługą i sprzedażą oraz 

budową i nadzorem farm fotowoltaicznych. Usługa obejmują planowanie, rozwój, 

budowę oraz zarządzanie elektrowniami.  

Duże instalacje biznesowe 

Spółka zajmuje się także kompleksowym doradztwem i sprzedażą instalacji 

fotowoltaicznych dla przemysłu. Działania Emitenta obejmują analizę opłacalności, 

audyt, projektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę, generalne wykonawstwo oraz 

zarządzanie elektrowniami. 

Dodatkowe produkty 

W ostatnim czasie Spółka rozszerzyła ofertę także o carporty w 3 wariantach, stacje 

ładowania, a także magazyny energii.  

Salon firmowy Naster S.A. 

19 września 2022 roku miało miejsce otwarcie pierwszego salonu sprzedaży Spółki. To 

miejsce, w którym każdy znajdzie profesjonalną pomoc w wyborze pompy ciepła oraz 

instalacji fotowoltaicznej dla firmy i domu. 

Doradcy Spółki pomogą każdemu klientowi zainteresowanemu zakupem rozwiązań  

z zakresu odnawialnych źródeł energii: odpowiedzą na wszystkie pytania, rozwieją 

ewentualne wątpliwości, dobiorą najlepsze rozwiązania i dokonają wstępnej wyceny. Na 

miejscu można także zobaczyć przykładowe modele pomp ciepła czy elementów 

instalacji fotowoltaicznej. Oferta obejmuje produkty czołowych światowych 

producentów, między innymi Panasonic, Buderus, FoxESS czy Solaredge. Spółka 

posiada rozwiązania OZE skierowane zarówno dla klientów indywidualnych, małych i 

średnich firm, jak i dużego biznesu oraz przemysłu. 

 

2.5.6.Wizja rozwoju 

Misją i wizją Spółki od początku jej istnienia było stanie się jednym z ważniejszych 

graczy na rynku energii. Dzięki zgranemu zespołowi, niezależności i ciągłemu rozwojowi 

jej działalność przynosi maksymalizację zysków oraz buduje lojalność klientów. 

Doświadczenie zespołu Spółki, umiejętności, znajomość branży oraz osiągnięcia mają 

kluczowe znaczenie w realizacji kolejnych planów.  

Celem Emitenta jest dalszy rozwój sprzedaży dużych projektów fotowoltaicznych dla 

przemysłu oraz rozwój sprzedaży pomp ciepła dla biznesu i klientów indywidualnych.  

19 września 2022 roku Spółka otworzyła pierwszy salon firmowy pomp ciepła i 

fotowoltaiki w Bielsku - Białej, co jest pierwszym ważnym krokiem w rozwoju sieci 

salonów na terenie innych województw. Kolejnym etapem będzie pozyskanie gotowych 

projektów farm fotowoltaicznych i budowa pierwszej farmy dedykowanej dla naszych 

klientów w formule cPPA (corporate Power Purchase Agreement).  

W dalszej przyszłości Emitent będzie dążyć do pozyskania projektów farm wiatrowych  

i dostawy energii bezpośrednio do klienta biznesowego oraz planuje wejście na rynek 

produkcji wodoru i zakup własnych elektrolizerów, aby zajmować się całym łańcuchem 

wartości dla klienta końcowego. Realizacja tych celów może wymagać pozyskania 

dalszego finansowania, w tym w formie przyszłych emisji akcji. 



 

Strategia Spółki obejmuje również zdobycie stabilnej pozycji na rynku polskim co 

pozwoli wejść na rynek europejski w późniejszym okresie. 

2.5.7.Rynek i jego analiza 

Największy przyrost mocy odnotowano w OZE 

Moc zainstalowana w fotowoltaice sukcesywnie wzrasta. Jak wynika z danych Forum 

Energii, krajowa energia pozyskana z OZE stanowiła 16,7%. 

Na przestrzeni ostatniej dekady widoczny jest czterokrotny wzrost mocy OZE w Polsce,  

z 4,1 GW w 2012 r. do 16,7 GW w 2021 r. – osiągając przyrost o 4,4 GW (+36% r/r) 

(źródło). W ostatnich latach za większość tego wzrostu odpowiada energetyka 

słoneczna. Fotowoltaika w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów w Europie, ma 

obecnie charakter prosumencki - w 2021 roku mikroinstalacje stanowiły ponad 70% 

mocy zainstalowanej  

w fotowoltaice. Wynika to z zainteresowania produkcją energii we własnym zakresie, 

dostępnych programów wsparcia i przyjaznych regulacji prawnych m.in. ulg 

podatkowych (źródło). Wśród firm największym zainteresowaniem cieszą się instalacje 

o mocy do 50 kW, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Dla wielu firm to 

pierwszy, testowy krok w OZE (źródło). 

Na rynku pomp ciepła w Polsce nastąpił wzrost sprzedaży pomp ciepła aż o 87% w ujęciu 

rok do roku. To najwyższy wzrost spośród wszystkich rynków europejskich (źródło). 

Dzięki dynamicznemu wzrostowi nasz kraj zajął trzecie miejsce sprzedaży w Europie  

w 2021 roku (źródło).  

Prognozy dla branży Odnawialnych Źródeł Energii 

W 2022 roku wzrośnie znaczenie fotowoltaiki i magazynów energii. Obecnie w Polsce 

jest już prawie 900 tys. instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków (źródło). 2022 

rok będzie pierwszym rokiem, w którym zainstalowana moc fotowoltaiki przewyższyła 

10 GW (wzrost o ok. 100% w jednym roku) (źródło).   

Z raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC wynika, że w 

roku 2022 w Polsce sprzedane zostanie 157 tys. pomp, a w roku 2030 osiągniemy wynik 

sprzedaży na poziomie prawie 370 tysięcy (źródło). 

Spółka zakłada, że Polacy wciąż żywo będą interesować się fotowoltaiką, głównym 

powodem będą stale rosnące ceny energii, do tej listy można dodać również bardziej 

wyśrubowane normy energetyczne przy budowie nowych domów. Wygląda na to, że nie 

skończą się również dofinansowania, z których mogą korzystać klienci – 2022 r. mamy 

czwartą odsłoną Programu Mój Prąd. Dla klientów dostępne są także programy Czyste 

Powietrze czy Ulga Termomodernizacyjna (źródło). Spodziewany jest również znaczny 

wzrost mocy zainstalowanej w segmencie biznesowym  (dachy, carporty, nieużytki). 

Prognozy dla rynku zmiany sprzedawcy energii 

Aktualna, trudna sytuacja na rynku sprzedaży energii jest dla Spółki szansą na dalszy 

rozwój. Kontraktacją energii zajmuje się od 12 lat i nieprzerwanie notuje stabilne 

wzrosty sprzedaży. W tym czasie zdobyła niezbędne doświadczenie i zbudowała portfel 

lojalnych klientów, który stale poszerza. Na bieżąco monitoruje rynek i posiada wiedzę, 

która pozwala skutecznie doradzać klientom, w którym momencie najlepiej 

kontraktować energię. Tym samym jest w stanie zabezpieczyć ich przed 

niekontrolowanymi wzrostami cen i niestabilnością rynku. 

Załamanie rynku energetycznego w 2018 roku, gdy ceny wzrosły o niemal 100%, 

dokonało mocnej selekcji spółek w branży. Doszło wtedy do profesjonalizacji rynku, 

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/forum-energii-dane-transformacja-energetyczna-w-polsce-2021-11806.html
https://www.muratorplus.pl/biznes/raporty-i-prognozy/fotowoltaika-w-polsce-rozwoj-fotowoltaiki-w-polsce-najnowszy-raport-aa-VJin-WbsX-TY8R.html
https://www.farmer.pl/biznes/rosnie-popyt-na-fotowoltaike-w-obiektach-biurowych-i-przemyslowych,118463.html
https://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/108417/rekordowy-wzrost-europejskiego-rynku-pomp-ciepla-polska-liderem
https://www.gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/107724/polska-jest-fenomenem-na-swiatowym-rynku-pomp-ciepla
https://stiloenergy.pl/trendy-w-fotowoltaice-2022/
https://wysokienapiecie.pl/73113-moc-fotowoltaiki-w-polsce/
https://gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/108417/rekordowy-wzrost-europejskiego-rynku-pomp-ciepla-polska-liderem
https://vosti.pl/biuro-prasowe/branza-pv-w-2022-roku-prognozy-ekspertow/


 

małe  

i niedoświadczone firmy nie przetrwały dynamiki zmian. Zostały tylko najbardziej 

profesjonalne firmy ze stabilnym portfelem klientów, w tym Emitent. Spółka nauczyła 

się wtedy pracy na trudnym rynku, a co więcej zanotowała wzrost obrotów i sprzedaży 

względem roku 2017 o ponad 150%. 

Od 2021 roku notujemy na giełdzie jeszcze większy wzrost cen energii. Tam, gdzie inne 

firmy widzą zagrożenie, Spółka dostrzega szansę na dalszy rozwój. W przyszłości 

nastąpi jeszcze większa profesjonalizacja rynku. Rośnie też świadomość wśród 

przedsiębiorców, których dotykają podwyżki. Klienci coraz częściej szukają sposobu na 

zmniejszenie kosztów energii elektrycznej. Rozwiązaniem jest oczywiście znalezienie 

firmy, która pomoże dobrać najlepszą ofertę. Widać to po rosnącej liczbie zapytań i 

rekomendacji. Spółka jest pewna, że uda jej się znacznie powiększyć portfel klientów 

dzięki produktom dopasowanym do ich potrzeb i aktualnej sytuacji rynkowej. Nie bez 

znaczenia jest też fakt, że wysokie ceny energii oznaczają wyższe marże, co przekłada 

się bezpośrednio na wyniki finansowe Naster S.A. Wyższa cena energii oznacza 

proporcjonalnie wyższą kwotowo marżę, nawet jeśli procentowo będzie ona identyczna 

jak w latach poprzednich. Najlepszym dowodem na to, że Spółka potrafi sobie poradzić 

w tej trudnej sytuacji niech będzie fakt, że pierwsze 7 miesięcy bieżącego roku zamknęła 

z rekordowym wynikiem (Dane własne spółki). 

2.6. Dane finansowe Emitenta  

2.6.1.Podstawowe dane finansowe 

 
Źródło: Emitent. Za okres 2020-07.2022 dane skonsolidowane, za 2019 – dane 

jednostkowe Spółki. Dane nieaudytowane 

 

W ostatnich latach Spółka i jej Grupa Kapitałowa zanotowały wzrost wartości sprzedaży, 

który wynika z pozyskania nowych klientów oraz wzrostu cen energii elektrycznej. 

Zanotowane w 2021 roku wyniki są efektem zwiększenia sprzedaży instalacji 

fotowoltaicznych dla biznesu. Niższe koszty stałe przełożyły się częściowo na lepszy 

wynik za siedem miesięcy 2022 roku. W II kwartale 2022 roku Spółka zwiększyła 

przychody ze sprzedaży energii i zatrudniła nowe osoby do działu sprzedaży PV dla 

biznesu i pomp ciepła. Od zeszłego roku Spółka ograniczała także zewnętrzne 

pozyskiwanie leadów (potencjalnych Klientów), skupiając się na działalności własnego 

Call Center i działaniach własnych Przedstawicieli Handlowych. 

 

2.6.2.Prognozy  



 

 

Źródło: Emitent; dane nieaudytowane. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia 

prognozowanych wyników finansowych. 

Spółka zakłada osiągniecie wzrostu przychodów dzięki dynamicznemu zwiększeniu 

sprzedaży fotowoltaiki oraz pomp ciepła. W najbliższych latach największy udział  

w przychodach Spółki powinny stanowić przychody ze sprzedaży instalacji 

fotowoltaicznych. Ponadto Spółka zakłada rozszerzenie źródeł przychodów z tytułu 

energii pozyskanej z fotowoltaiki i farm wiatrowych w formule cPPA oraz ze sprzedaży 

energii.  Wraz ze wzrostem sprzedaży, w związku z malejącym wpływem kosztów 

stałych  

w stosunku do zwiększających się obrotów, planowany jest istotny wzrost marży, a tym 

samym zysku EBIT. 

 

2.6.3.Sprawozdania finansowe i śródroczne dane finansowe 

Sprawozdanie poprzednika prawnego Spółki za 2021 rok, skonsolidowane dane 

finansowe za 2021 rok oraz śródroczne skonsolidowane dane finansowe za okres od 

dnia 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku stanowią załączniki do niniejszego dokumentu. 

Powyższe dane nie były audytowane. 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.300.000 

(słownie: jeden milion trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, które zaoferowane 

zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu 

spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 

Prospektowego („Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 22 września 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru 

dotychczasowego akcjonariusza w całości oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie 

której kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 1.000.000,00 zł (jeden 

milion złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 1.000.000,10 zł (jeden milion złotych 

10/100) i nie wyższej niż 1.130.000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych 

00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (zero złotych 10/100) i nie wyższą niż 

130.000,00 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 

(jednej) i nie więcej niż 1.300.000 (jeden milion trzysta tysięcy) nowych akcji zwykłych 



 

na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o 

numerach od 000.001 do nie większego niż 130.000 („Uchwała Emisyjna”). Treść 

Uchwały Emisyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 

Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona na kwotę 2,00 zł (słownie: dwa 

złote 0/100) mocą Uchwały Emisyjnej. 

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane.  

Określone w Statucie uprzywilejowanie dotyczy wyłącznie 4.000.000 akcji serii A Spółki, 

gdzie na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie 

co najmniej jedna (1) Akcja Oferowana. Mając na uwadze, że minimalny zapis może 

obejmować 150 Akcji Oferowanych, Oferta dochodzi do skutku z chwilą złożenia jednego 

zapisu. W przypadku, gdy żaden zapis na Akcje Oferowane nie zostanie złożony Oferta 

nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą zwrotowi bez 

jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

wyłączyło prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji 

Oferowanych. Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru Akcji Oferowanych zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego 

Dokumentu Ofertowego. 

3.7. Statut Spółki 

Statut Spółki został opublikowany w zakładce relacji inwestorskich na stronie 

internetowej Spółki oraz stanowi Załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego. Obecnie 

obowiązująca treść Statutu nie uwzględnia zmian wynikających z Uchwały Emisyjnej. 

3.8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 12 października 2022 roku do 

dnia 14 listopada 2022 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji 

informując o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż 

dwa tygodnie od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje 

Oferowane i dłuższy niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 150 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 150 Akcji Oferowanych, ostatni złożony 

zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych. Maksymalnie zapis może 

obejmować 50.000 Akcji Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 

W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany 

(załadowany) pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. 

W przypadku podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

osobistym podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestorzy@naster.pl.   

mailto:inwestorzy@naster.pl


 

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 

zainwestuj.naster.pl.  

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 

bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej 

zainwestuj.naster.pl. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na 

rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 

Emitent zwraca uwagę, że na potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod 

uwagę kolejność wpływu wpłat na Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 22 marca 2023 roku.  

3.12. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków 

na rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z 

wykorzystaniem dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje 

szybsze uznanie rachunku bankowego Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu 

terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie 

podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka 

poinformuje Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty 

elektronicznej wskazany przez Inwestora. 

Po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje 

Oferowane zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez NWAI Dom 

Maklerski. 

3.13. Wprowadzenie do obrotu w ASO 

Spółka podjęła działania mające na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w ASO, 

jednak na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie została podjęta uchwałą 

Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wprowadzenia Akcji Oferowanych lub innych 

akcji Spółki do obrotu zorganizowanego. Spółka dokonała natomiast wyboru i zawarła 

umowę z Autoryzowanym Doradcą – allStreet sp. z o.o. Wprowadzenie akcji do obrotu 

w ASO wymaga w szczególności podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, 

przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa i Regulaminem ASO procedur w 

stosunku do GPW i KDPW, w szczególności rejestracji akcji w KDPW i sporządzenia 

stosownego dokumentu informacyjnego. 

3.14. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której 

wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.  



 

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać 

wyłącznie z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli 

koncentracji. Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem 

transakcji dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki, a po 

uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej – również obowiązki informacyjne 

związane z nabywaniem lub zbywaniem znacznych pakietów akcji. 

3.15. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku 

której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii 

Europejskiej liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, 

stanowią nie mniej niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, 

które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich 

papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą 

mniejsze niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia 

do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim 

przypadku nie jest wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum 

informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji 

Oferowanych wyniosą nie więcej niż 2.600.000,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset 

tysięcy złotych 00/100), to jest mniej niż równowartość 1.000.000 euro ustalona przy 

zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 22 września 2022 roku. Jednocześnie, Spółka w 

okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. 

Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 

euro. Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według 

ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 

euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z 

tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, 

nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.16. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego 

będą zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizacyjnego. 

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

Z EMISJI 

4.1. Postanowienia ogólne: 

Celem emisji akcji jest pozyskanie środków na rozwój działalności w obszarze 

Odnawialnych Źródeł Energii dla klientów detalicznych oraz biznesowych. Spółka 

zakłada przeznaczenie środków z emisji Akcji Oferowanych na:  

4.1.1.Rozwój sprzedaży EaS (Energy as Service) – 600.000 zł  

Spółka zamierza zaoferować klientom dostawę odnawialnej energii elektrycznej 

pochodzącej z elektrowni fotowoltaicznej zainstalowanej u klienta  (Energy-as-Service). 

Grupa docelowa to każdy klient biznesowy chcący zagwarantować sobie niską cenę 

energii elektrycznej bez konieczności inwestowania w instalację z własnych środków. W 

obliczu rosnących i bardzo zmiennych cen energii szacowany popyt na takie usługi 

dynamicznie rośnie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na intensyfikację działań 



 

sprzedażowych, zabezpieczenie stanów magazynowych i zakup komponentów do 

budowy instalacji. Wydatki obejmują także koszty prawne, między innymi na 

przygotowanie umów dla klientów końcowych. Ponadto, Spółka planuje przeznaczyć 

środki na rozwój produktu oraz sprzedaży, w tym na zatrudnienie project managera do 

zarządzania procesem rozwoju i wdrożenia do sieci sprzedaży oraz zatrudnienie 

Doradców ds. Kluczowych Klientów do obsługi “dużego biznesu”. 

4.1.2.Rozwój sprzedaży pomp ciepła – 800.000 zł  

W obecnej sytuacji rynkowej przy rosnących cenach węgla i gazu, a także problemach  

z ich dostępnością, coraz więcej osób szuka alternatywnych źródeł ciepła. Przekłada się 

to bezpośrednio na wzrost zainteresowania pompami ciepła. To jedne z najtańszych  

w eksploatacji urządzeń grzewczych, prostych w obsłudze, które cechują się długą 

żywotnością i szybkim zwrotem z inwestycji. 

Spółka w swojej ofercie posiada pompy ciepła czołowych producentów takich jak 

Buderus, Panasonic, LG, Bosch, Hyundai i FoxAir. Oferta kierowana jest do Klienta 

biznesowego, detalicznego i rolnictwa. Planowane środki w połowie będą przeznaczone 

na zwiększenie zatrudnienia w zakresie zarządzania projektem, struktur sprzedażowych, 

w tym na stanowiskach kierowniczych, doradców technicznych, inżynierów wsparcia, 

projektantów instalacji wodno-kanalizacyjnej, oraz na potrzeby realizacji procesów 

wsparcia sprzedaży. Pozostałe środki przeznaczone będą na zwiększenie stanów 

magazynowych oraz otwarcie salonów pomp ciepła w kolejnych województwach.  

4.1.3.Rozwój sprzedaży PV dla kanału B2B – 300.000 zł 

Sektor małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz przemysłu energochłonnego jest 

najbardziej narażony na skutki kryzysu energetycznego: począwszy od rosnących 

kosztów energii elektrycznej, a skończywszy na ryzyku chwilowych przerw w dostawach 

energii. Tym samym kanał B2B ma największy potencjał sprzedażowy dla branży 

odnawialnych źródeł energii. Oferta Naster S.A. obejmuje instalacje fotowoltaiczne 

zarówno dla sektora małych i dużych przedsiębiorstw, jak również duże instalacje 

fotowoltaiczne przeznaczone dla przedsiębiorstw energochłonnych. Środki będą 

przeznaczone również na rozwój struktury sprzedaży oraz zatrudnienia specjalistów w 

tym inżynierów i projektantów instalacji fotowoltaicznych. 

4.1.4.Zakup i realizacja testowego projektu farmy PV 1MWp w modelu cPPA 

(wkład własny) – 900.000 zł 

Spółka planuje nabyć i zbudować samodzielnie pierwszą farmę fotowoltaiczną. Środki  

z kampanii zostaną przeznaczone na niezbędny wkład własny, a większość finansowania 

będzie pochodzić z kredytu, którego zabezpieczeniem będzie corporate Power Purchase 

Agreement (cPPA) - długoterminowa umowa na sprzedaż energii. Jej odbiorcami będą 

liczne małe i średnie firmy już współpracujące z Naster, które będą chciały obniżyć swoje 

koszty i zapewnić zieloną energię. Spółka zakłada realizację większej ilości tego typu 

projektów w przyszłości. Zapewnią one Grupie Kapitałowej stałe źródło pasywnych 

przychodów na wiele lat. Środki głównie będą wydatkowane na zakup projektu, wkład 

własny do inwestycji oraz przygotowanie i przeprocesowanie z kancelarią prawną 

umowy cPPA (długoterminowa umowa z bezpośrednią dostawą zielonej energii do 

klienta)  pomiędzy klientem, a Spółka i spółką obrotu energią. Zakres obejmuje również 

wypracowanie wspólnie ze spółką obrotu modelu biznesowego i produktu łączonego 

razem z tradycyjnymi dostawami energii elektrycznej do klienta końcowego. 

4.2. Plan Realizacji celów emisyjnych 

Spółka zakłada realizację celów emisyjnych w następujących terminach: 



 

• 1Q 2023 - 1Q 2024 - Rozwój sprzedaży EaS (Energy as Service) 

• 4Q 2022 - 3Q 2023 - Rozwój sprzedaży pomp ciepła 

• 4Q 2022 - 3Q 2023 - Rozwój sprzedaży PV dla kanału B2B 

• 1Q 2023 - 2Q 2024 - Zakup i realizacja testowego projektu farmy PV 1MWp 

(wkład własny) w modelu cPPA 

4.3. Zastrzeżenia 

Jeśli będzie to zasadne ze względu na interes Spółki, Zarząd Spółki, po uzyskaniu 

wymaganych zgód korporacyjnych, o ile będą niezbędne, może postanowić o innym 

przeznaczeniu części środków pozyskanych z oferty Akcji Emitowanych. Takie działanie 

może być podyktowane przykładowo istotnymi zmianami rynkowymi, wahaniami cen 

wymaganej infrastruktury lub kosztów pracowniczych, jak również innymi czynnikami  

o charakterze zewnętrznym i dotyczącym Spółki. Szczegółowe czynniki ryzyka 

dotyczące realizacji celów Oferty przedstawione zostały w punkcie 5 poniżej. 

Cele emisji mogą być realizowane bezpośrednio przez Spółkę, a w zakresie rozbudowy 

działu handlowego, również za pośrednictwem spółek zależnych, w wyniku udzielenia 

tym spółkom pożyczek lub podwyższenia jej kapitału zakładowego. 

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę 

rynków, na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku 

kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, 

jak i inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są 

istotne dla oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych  

z działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane  

z działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 

kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie 

odzwierciedla prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na 

działalność Spółki. 

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w 

realizację założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy 

realizacji jej wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, 

sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że 

ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie 



 

większe od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak  

w krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może 

potencjalnie mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki 

lub perspektywy Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej 

czynników ryzyka może spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości 

środków finansowych zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich 

starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. 

Niemniej jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne 

zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, mająca bezpośredni wpływ na 

przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii 

rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji 

wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania 

się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego 

wyników finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu 

zewnętrznym (np. zmiana oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawa wpływających 

na działalność Emitenta, nasilenie konkurencji, wzrost kosztów inwestycji) Spółka 

będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię.  

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji Oferowanych. 

Ponadto, przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez 

Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami 

Spółki. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów 

Emitenta, jak również czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością 

prowadzenia działalności przez Emitenta, w tym również czynniki niezależne od 

Emitenta, mogą mieć istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych 

opisanych w niniejszym dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji 

Oferowanych. Brak realizacji zakładanych celów rozwojowych może mieć negatywny 

wpływ na wyniki finansowe Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji wewnętrznej, 

otoczenia rynkowego i prawnego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów 

Emitenta, w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia 

niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji grupy docelowej Emitenta.  

5.3. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Rozwój rynku OZE, w tym segmentu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, jest 

skorelowany z sytuacją makroekonomiczną Polski i świata. Na wyniki finansowe 

osiągane przez Emitenta największy wpływ wywierają takie czynniki jak: tempo wzrostu 

PKB, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, ceny energii elektrycznej oraz 

surowców, stopa bezrobocia, realny wzrost wynagrodzeń oraz dochodu 

rozporządzalnego. Pogarszanie się sytuacji w kraju i głównych gospodarkach 

światowych, w tym obniżenie się siły nabywczej klientów, ograniczenie ich skłonności 

do ponoszenia wydatków i finansowania inwestycji, czy pogorszenie zdolności do 



 

regulowania zobowiązań, może spowodować obniżenie popytu na usługi świadczone 

przez Emitenta i w efekcie spadek zainteresowania klientów jego ofertą Emitenta, a tym 

samym negatywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju i wyniki finansowe Spółki. 

Jednocześnie niekorzystne zmiany w gospodarce światowej mogą przyczynić się do 

ograniczenia dostępności komponentów sprzedawanych w ramach świadczonych przez 

Emitenta usług, np.  w wyniku załamania łańcuchów dostaw, bądź ich cena może 

znacząco wzrosnąć, co negatywnie wpłynie na możliwość świadczenia przez Emitenta 

usług instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła. 

5.4. Ryzyko związane z realizacją programów wsparcia rynku fotowoltaicznego 

przez agendy rządowe oraz samorządy 

Szybki wzrost zainstalowanych instalacjami fotowoltaicznymi i pomp ciepła w ostatnich 

latach był możliwy dzięki programom finansowania zarówno ogólnokrajowym jak  

i lokalnym. Dotychczasowy rozwój segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce 

wynikał z wykorzystania ogólnokrajowych oraz lokalnych programów wsparcia 

dedykowanych dla klientów indywidualnych. Działalność Emitenta jest bezpośrednio 

powiązana z poziomem wsparcia inwestycji na rynku fotowoltaicznym i pomp ciepła 

przez agendy rządowe oraz samorządy realizowane ze środków budżetowych oraz z 

funduszy europejskich. Kształt i tempo realizacji tych programów wpływa bezpośrednio 

zarówno na popyt na oferowane przez Emitenta rozwiązania, jak i potencjalne 

przychody. Każda negatywna zmiana polityki wsparcia rynku instalacji fotowoltaicznych 

i pomp ciepła obniża atrakcyjność oferowanych przez Spółkę mikroinstalacji 

fotowoltaicznych i pomp ciepła, co w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia 

zainteresowania instalacjami przez potencjalnych klientów Spółki.  

5.5. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umów 

przez Spółkę oraz jej podwykonawców  

Nienależyte wykonanie lub niewykonanie zawartych umów przez Spółkę w tym  

w szczególności nieterminowa realizacja lub dostarczenie produktów, które nie 

zapewniają parametry technologiczne określone w umowie może skutkować ryzykiem 

zgłoszenia roszczeń odszkodowawczych przez stronę zamawiającą. Ponadto w 

działalności instalacyjnej związanej z montażem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła 

oraz innych produktów objętych ofertą handlową Emitenta, Spółka korzysta z usług 

podwykonawców. W związku z tym Spółka ponosi odpowiedzialność za działania swoich 

podwykonawców. Istnieje ryzyko, że w toku realizacji umowy Spółka lub jej 

podwykonawcy nie wykonają lub nieprawidłową wykonają zakontraktowane usługi, do 

wykonania których są zobowiązani na podstawie zwieranych umów. W związku z 

odpowiedzialnością Spółki za nienależyte wykonanie zawartych umów istnieje ryzyko 

zgłoszenia względem Spółki roszczeń, które mogą w rezultacie doprowadzić do 

zmniejszenia przychodów ze sprzedaży, obniżenia marży realizowanej z danej umowy 

oraz poniesienia strat z tytułu realizacji danej umowy. W przypadku niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania umowy zawartej w trybie zamówień publicznych istnieje 

ryzyko, że w przypadku postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może 

wykluczyć wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 

nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z zamawiającym, 

co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Istnieje zatem 

dodatkowe ryzyko, że konsekwencją niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

w szczególności na rzecz podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o 

zamówieniach publicznych będzie wykluczenie Spółki  

z postępowania o udzielenie zamówienia. Wystąpienie takich zdarzeń może negatywnie 

oddziaływać na zdolności Spółki do pozyskiwania kontraktów od podmiotów 

zobowiązanych do stosowania prawa o zamówieniach publicznych, możliwość osiągania 



 

przychodów z tego segmentu rynku oraz w konsekwencji pogorszenia perspektyw 

rozwoju Emitenta oraz przyszłych wyników finansowych.  

5.6. Ryzyko związane z fluktuacją kadry oraz deficytem wykwalifikowanych 

pracowników na rynku 

W działalności Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych 

członków zespołu, w szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę 

kierowniczą. Jednocześnie wysoka konkurencja w zakresie pozyskiwania doradców 

handlowych i innych członków zespołów sprzedażowych może mieć wpływ na 

zwiększenie rotacji w istotnych obszarach działania Spółki. Odejście osób z 

wymienionych grup lub szybka fluktuacja kadr może wiązać się z utratą przez Emitenta 

wiedzy oraz doświadczenia w zakresie sprzedaży i instalacji systemów fotowoltaicznych 

oraz grzewczych. Utrata współpracowników łączy się z koniecznością rekrutacji, 

przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób do pracy. Utrata kluczowych 

członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na 

jakość oraz terminowość zamówień realizowanych przez Spółkę. 

5.7. Ryzyko konkurencji  

Emitent funkcjonuje na rosnącym rynku, na którym występują podmioty konkurencyjne 

zarówno o zasięgu lokalnym jak o ogólnopolskim. Emitent nie ma wpływu na działania 

podejmowane przez konkurentów. 

Wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w obszarze OZE może spowodować 

ograniczenie dostępności niezbędnej infrastruktury lub wzrost jej cen, a także presję na 

obniżanie cen usług i produktów oferowanych przez Emitenta, co może mieć istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

Emitent nieustannie śledzi działania podejmowane przez konkurencję i w sposób 

elastyczny stara się dopasować do zmian w branży. Emitent stara się nieustannie 

podnosić rozpoznawalność swojej marki, a także oferować produkt zapewniający 

możliwie najlepszy stosunek ceny do jakości, przy zachowaniu odpowiedniej marży na 

sprzedaży do klienta końcowego.  

5.8. Ryzyko zmian cen towarów 

Rynek komponentów do realizacji instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła jest rynkiem 

globalnym zdominowanym przez kraje azjatyckie. Na ceny modułów fotowoltaicznych 

wpływają m.in. ceny krzemu, metali strategicznych oraz ceny transportu morskiego. 

Wzrost cen tych czynników przekłada się na ceny komponentów, jakie Emitent musi 

płacić swoim dostawcom, co może powodować obniżenie osiąganych marż Emitenta.  

5.9. Ryzyko związane z brakiem szybkiego dostosowania do rozwoju 

technologii i nowych produktów 

Na perspektywy rozwoju działalności Emitenta znaczący wpływ ma rozwój technologii i 

produktów. Przykładowo na rynku ma miejsce stały rozwój komponentów instalacji 

fotowoltaicznych. Panele są coraz bardziej wydajne, mniejsze, zmienia się też ich 

wzornictwo. Ponadto na rynku w coraz większym zakresie wdrażane są i będą produkty 

komplementarne takie jak: (i) magazyny energii, (ii) pompy ciepła, (iii) ładowarki 

samochodowe, a spodziewane zmiany w ustawodawstwie unijnym mogą te procesy 

przyspieszyć.  Rynek instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła jest rynkiem szybko 

zmieniającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania pojawiających się 

tendencji i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Zmiany 

technologiczne mogą również wpływać na opłacalność realizowanych projektów farm 

fotowoltaicznych. Wydłużenie czasu etapu realizacji inwestycji, wyższy koszt zakupu 



 

paneli, czy zwiększenie wydajności i trwałości nowych technologii, może wpływać 

znacząco na wycenę realizowanych bądź już zrealizowanych zleceń. Istnieje więc ryzyko 

niedostosowania się Spółki do zmieniających się warunków technologicznych. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność 

Spółki, jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju. 

5.10. Ryzyko nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych 

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie 

dysponował mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować 

opóźnieniem osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji.  

W takim przypadku Emitent będzie w realizował cele emisji Akcji Oferowanych w 

proporcjonalnie dłuższym okresie, finansując nakłady w większym stopniu bieżącymi 

przepływami finansowymi lub finansowaniem zewnętrznym lub w ograniczonym 

zakresie. Ograniczenia w możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego oraz 

procedury z tym związane mogą opóźnić lub utrudnić realizację inwestycji lub 

zmniejszyć możliwość pozyskiwania i realizacji kolejnych zamówień w określonym czasie 

oraz zwiększyć jej łączne koszty, a tym samym przełożyć się na przyszłe wyniki 

finansowe Emitenta. 

5.11. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości. 

Dodatkowo nowe akcje (inne, niż emitowane w ramach programu motywacyjnego) 

mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału majątku Spółki w 

razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzić do dalszego 

faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej liczbie 

głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po likwidacji 

Spółki.   

5.12. Ryzyko związane z cenami energii elektrycznej i surowców 

energetycznych 

Spadek cen energii elektrycznej i surowców energetycznych (węgiel, gaz) może 

negatywnie wpłynąć na liczbę realizowanych projektów i tym samym wpłynąć w istotny 

sposób na perspektywy rozwoju Spółki. 

Obecnie w Polsce obserwowany jest wzrost cen energii elektrycznej i surowców 

energetycznych. Jednakże istnieje ryzyko odwrócenia obserwowanego trendu, co może 

spowodować wydłużenie okresu zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną bądź 

pompę ciepła i zmniejszyć zainteresowanie klientów. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność 

Spółki i jej wyniki finansowe. 

5.13. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest 

pojawienie się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów lub znaczne 

wydłużenie się harmonogramu realizacji zakładanych prac, mające negatywny wpływ 

na możliwość uzyskiwania przychodów. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność 

Spółki, przy braku jednoczesnego zapewnienia źródeł ich finansowania, może 

doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz 

bieżących zobowiązań Emitenta.  



 

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez szczegółowe opracowanie planu realizacji 

poszczególnych działań, z uwzględnieniem finansowania potrzeb w poszczególnych 

obszarach działalności Emitenta. 

5.14. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy 

pomimo poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych 

przychodów.  

W takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku 

ogłoszenia upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności 

wskazanej  

w przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek  

o ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może 

zostać umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W 

razie niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania 

mogą również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa 

restrukturyzacyjnego.  

W przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze 

mogą nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, 

a zbycie Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do 

ziszczenia się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.15. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność  

i otoczenie Emitenta 

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki 

finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone 

liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 

Działalność Emitenta jest w relatywnie niskim stopniu podatna na ograniczenia 

wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa. Jednakże ponowne wprowadzenie 

istotnych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej może mieć negatywny 

wpływ na łańcuchy dostaw komponentów dla instalacji realizowanych przez Emitenta, 

co może opóźniać ich wykonanie i uzyskanie przychodu ze sprzedaży. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 

interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 

dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektu 

opisanego w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej  

w Polsce i na świecie.  

5.16. Ryzyko walutowe 

Większość komponentów do realizacji instalacji fotowoltaicznych to towary 

importowane, których ceny w Polsce zależą od kursów USD/PLN i EUR/PLN. Emitent jest 

zatem w sposób pośredni narażony na ryzyko kursowe i w ślad za tym wahania 

ostatecznego kosztu nabycia komponentów. Niekorzystne zmiany kursów walut 

(umacnianie się dolara i euro wobec PLN) mogą niekorzystnie wpłynąć na wyniki 

finansowe i rentowność Emitenta. 



 

Do daty Dokumentu Ofertowego Zarząd Spółki nie stosował mechanizmów 

ograniczających ryzyka walutowe. 

5.17. Ryzyko dotyczące faktycznego i potencjalnego wpływu wojny w Ukrainie 

na działalność Emitenta 

W dniu 24 lutego 2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. 

Obecnie trudno oszacować skalę wpływu konfliktu na działalność gospodarczą Emitenta. 

Zarząd Emitenta na bieżąco obserwuje sytuację gospodarczą na rynkach światowych i 

stara się ocenić wpływ tych zmian na działalność Spółki. Ze względu na wzrost kursów 

głównych walut, w których importowane są do Polski komponenty do montażu instalacji 

fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz wysoki poziom inflacji należy spodziewać się 

istotnego wzrostu ich cen a tym samym istnieje ryzyko, że popyt na usługi Emitenta 

może się zmniejszyć. 

5.18. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom  

z zakresu prawa spółek oraz regulowania rynku energii. Zmiany przepisów prawa lub 

jego interpretacji mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. 

Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzanie nowych regulacji oraz ich niejednolita 

interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez 

Spółkę w Polsce, w tym znacząco ograniczyć możliwość działania Emitenta na tym 

rynku.  

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, 

w tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej,  

a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta.  Szczególnie wrażliwe 

dla Emitenta są zmiany w zakresie dofinansowania budowy instalacji OZE oraz zasad 

rozliczeń dotyczących produkowanej energii elektrycznej. Zmiany w tym zakresie mogą 

powodować zmniejszenie atrakcyjności budowy instalacji OZE, w tym farm 

fotowoltaicznych, a docelowo, mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe 

osiągane przez Emitenta. 

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany  

w przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. W ocenie Spółki ewentualny negatywny wpływ przyjętych już zmian przepisów 

prawa obowiązujących od początku 2022 roku będzie równoważony, przynajmniej 

częściowo, przez istotny wzrost cen energii elektrycznej, co z kolei powinno mieć wpływ 

na zwiększenie popytu. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować  

z odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian. 

5.19. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może 

powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe.  

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę 

finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto, 

organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych 

określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od 

końca roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez 

organy podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania 

podatkowego przez Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może 

mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki.  



 

Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 

efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego  

w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian  

w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.20. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa  

w funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność 

akcji oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i 

długim terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, 

inwestor powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym 

ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie 

powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia 

Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji 

inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność 

warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym 

czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że 

zrealizowanie ryzyk związanych  

z działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy 

pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.21. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy 

inwestycja jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W 

szczególności, każdy potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę 

i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka 

związane  

z inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich 

narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji 

finansowej, inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel 

inwestycyjny; (iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla 

poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje 

Oferowane; (iv) w pełni rozumieć warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków 

finansowych; (v) posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy 

finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp 

procentowych i inflacji oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na inwestycje oraz 

zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.22. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub 

odstąpienia przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma 

zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie 

dokonany bez odsetek i odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do 

skutku, jeżeli: 



 

1) nie zostanie subskrybowana co najmniej minimalna liczba Akcji Oferowanych 

(próg emisji) albo 

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie 

emisji Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych 

na pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na 

Akcje Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.23. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po 

rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo 

odwołaniu Oferty, gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na 

zasadność zawieszenia Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy 

Dokument Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego 

wskazania nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do 

publicznej wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie 

Oferty nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być 

dłuższe, niż trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości  

w trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez 

Emitenta Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów 

Akcji Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji 

inwestycyjnej, Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas 

środków wpłaconych na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.24. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu 

przyjmowania zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może 

nastąpić tylko w przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta 

zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony 

Dokument Ofertowy. 



 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych 

objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach 

Oferty. Termin ten, stosownie do 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być 

dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia 

terminów zapisów do publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w 

sposób w jaki zostało opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

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

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 

Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.26. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku 

Spółka będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy 

oraz jej wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji 

finansowej Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań 

związanych z bieżącą działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych 

okresach, w tym związanych z ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi 

działalności Spółki i jej rozwoju. Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie 

uchwały Walnego Zgromadzenia  

o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje 

ryzyko, że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie 

wypłaty dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej 

wypłacie niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie 

będą posiadać większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W 

przypadku niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie 

przysługiwać roszczenie o wypłatę udziału w zysku Emitenta. 

5.27. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia 

kapitału zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. 

Emitent dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu 

stosownego wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć 

niepodjęcia przez sąd postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. 

W takim przypadku Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje 

Oferowane kwotę równą wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak 

bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.28. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności 

Uchwały Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, 

godzi  

w interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna  

z ustawą lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd 

Emitenta nie ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało 



 

zostać wszczęte. Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie 

można go całkowicie wykluczyć.  

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.29. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia 

takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, 

albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

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

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z 

prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 

zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo 

przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest 

to konieczne do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie 

- nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w 

art. 16 także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania 

bytu prawnego Emitenta; 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów 

prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów 

wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do 

ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 



 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,  

i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych 

za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 

18 Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a 

ust. 3 na stronie internetowej KNF. 

5.30. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 

ust. 2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym 

mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub 

na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, 

KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 

2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, 

w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w 

art. 11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.31. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu 

udziałowego (ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej 

oferty papierów wartościowych, w okresie przejściowym do pełnego stosowania 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla 

przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, crowdfunding udziałowy nie 

został kompleksowo uregulowany prawnie. Tym samym istnieje ryzyko związane z 

pojawieniem się nowych przepisów, które mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie 

Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do skutku. W takim przypadku Inwestor 

otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie 

dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 

publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  

5.32. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. 

Zainwestowane środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje 

osiągnięcia konkretnych wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, 

ani wypłaty dywidendy  

w przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W 

przypadku niepowodzenie projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku braku 



 

możliwości likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych 

środków. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, 

a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą 

różne czynniki ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka niewymienione w 

niniejszym Dokumencie Ofertowym.  

RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

5.33. Ryzyko wydłużenia lub wstrzymania procesu wprowadzenia akcji do 

obrotu zorganizowanego 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego Walne Zgromadzenie Spółki nie podjęło 

uchwały w sprawie wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu w ASO. Zarząd Spółki 

rozpoczął jednak prace przygotowawcze do przeprowadzenia procesu wprowadzenia 

akcji do obrotu zorganizowanego, m.in. przez zatrudnienie autoryzowanego doradcy. 

Nie można jednak wykluczyć, że proces wprowadzenia akcji Spółki do obrotu 

zorganizowanego potrwa dłużej, niż Emitent wstępnie zakłada, zostanie wstrzymany lub 

nie zostaną spełnione warunki dla jego finalizacji. 

Niżej wskazane ryzyka mogą zaktualizować się w przypadku faktycznego prowadzenia 

procesu wprowadzenia akcji do obrotu w ASO. 

5.34. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Oferowanych do ASO 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie 

wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o 

wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w 

Regulaminie ASO, lub (ii) Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych instrumentów 

finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego 

uczestników (przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator ASO, 

uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę 

czynniki szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub (iii) Organizator ASO uzna, 

że dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych 

określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu 

ASO w przypadku odmowy wprowadzenia, ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu 

w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż 

po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do 

obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie 

utrzymania w mocy decyzji o odmowie. Jednocześnie jednak zgodnie z § 3 ust. 5 

Regulaminu ASO Organizator ASO może odstąpić od stosowania niektórych wymogów 

ustanowionych w Regulaminie ASO o ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu 

danymi instrumentami finansowymi lub interesowi uczestników ASO. 

W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się 

dokonania odkupu objętych lub nabytych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz 

zwrotu inwestorowi zainwestowanych środków pieniężnych. 

5.35. Ryzyko związane ze wstrzymaniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, 

na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub 



 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż 10 dni. 

5.36. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku 

NewConnect w drugim kwartale 2022 roku. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu 

na rynku NewConnect będzie możliwe po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz dodatkowo po 

zarejestrowaniu Akcji w KDPW, a także po sporządzeniu stosownej dokumentacji i jej 

akceptacji przez Organizatora ASO. W związku z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia 

wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect w stosunku do 

zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu, co spowoduje istotne 

ograniczenie płynności Akcji Oferowanych w tym okresie. 

5.37. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów, 

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy 

obowiązujące w ASO. Ponadto, w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z 

autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, 

Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na 

okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i 

nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO 

może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO. 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych 

przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres 

wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Dodatkowo, 

zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy 

obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może żądać od 

Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać 

termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, 

jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki 

żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie 

zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej w przypadku, gdy po jej wydaniu 

stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub 

bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów. 

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji Oferowanych w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.38. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Oferowanych 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: 

(i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie 

narusza przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) 

wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może 



 

nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału 

(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty 

finansowe z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli 

zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia 

dematerializacji tych instrumentów, (iv) co do zasady, po upływie 6 miesięcy od dnia 

uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia 

o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w 

majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że 

majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 

12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów 

finansowych z obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami 

finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). W takim przypadku nie znajduje 

zastosowania ograniczenie czasowe zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi do 

trzech miesięcy wynikające z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji Oferowanych z obrotu w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.39. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO 

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta 

zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub 

nienależytego wykonania obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO 

(„Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), 

Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub 

uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w 

wysokości do 50.000,00 PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary 

upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie 

dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim 

naruszeniom w przyszłości). W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego 

kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki 

określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje nałożonych na niego 

obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Organizator ASO może nałożyć na 

emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z 

pkt (ii) zdania pierwszego nie może przekraczać 50.000,00 PLN. 

5.40. Ryzyko związane z karami administracyjnymi  

Od chwili uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej do Emitenta znajdą 

zastosowanie przepisy art. 96 oraz art. 97 Ustawy o Ofercie, a także art. 176 Ustawy  

o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF m. in. na emitenta kar 

pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,  

a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.  

Dodatkowo, KNF uprawniona jest do nakładania kar pieniężnych za niewypełnianie 

poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, w szczególności 

obowiązków informacyjnych lub związanych z dostępem do informacji poufnych. 

Ponadto, Ustawa o obrocie ustanawia sankcję karną w postaci grzywny do 5.000.000,00 

PLN albo kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo zastosowania obu tych 

kar łącznie, za wykorzystanie informacji poufnych lub dokonanie manipulacji na rynku, 

a także grzywny do 2.000.000 PLN albo kary pozbawienia wolności do lat 4, albo obu 

tych kar łącznie za ujawnienie informacji poufnej, udzielenie rekomendacji lub 



 

nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy 

informacja poufna. Ponadto, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 

osiągniętej lub straty unikniętej przez dany podmiot w wyniku określonych naruszeń, 

zamiast kary pieniężnej, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Dodatkowo, na podstawie art. 100 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za 

informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach,  

o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne 

informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub 

innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się  

o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do 

obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 

2 Rozporządzenia MAR lub art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, podaje nieprawdziwe dane 

lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega 

grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo 

obu tym karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za 

informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, 

memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 

39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób 

wpływające na treść informacji. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu 

określonego w ust. 1, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 

Nałożenie kar pieniężnych lub sankcji karnych na Spółkę lub członków jej organów może 

mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. 

5.41. Ryzyko związane z obrotem Akcjami Oferowanymi w ASO 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO po 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej  

w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do czasu ich wprowadzenia do obrotu, płynność Akcji 

Oferowanych może być istotnie ograniczona. Spółka zakłada, że wprowadzenie Akcji do 

obrotu nastąpi w połowie 2023 roku, jednak termin ten może ulec opóźnieniu, w tym z 

przyczyn niezależnych od Emitenta, a związanych z przeprowadzeniem procesu 

rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW i ich wprowadzenia do obrotu w ASO. 

Akcje Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu ani na rynku regulowanym, ani 

w ASO. Nie da się przewidzieć, czy po wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego będą 

one przedmiotem aktywnego obrotu. Mając na uwadze rozdrobnienie akcjonariatu oraz 

pozostawanie istotnej części Akcji w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, którzy 

nie zawarli ze Spółką Umów lock-up istnieje ryzyko powstania nadmiernej podaży Akcji 

po ich wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego, co może mieć negatywny wpływ na 

kurs Akcji na rynku NewConnect.  Dodatkowo, płynność instrumentów finansowych 

wprowadzonych do ASO jest niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym. Nie można także przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtować cena 

Akcji Oferowanych, a szereg czynników wpływających na cenę Akcji Oferowanych jest 

niezależnych od Spółki. W związku z powyższym mogą występować trudności w zakupie 

bądź sprzedaży dużej liczby Akcji Oferowanych, co może przyczynić się odpowiednio do 

znaczącego wzrostu lub znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach do 

braku możliwości ich zakupu bądź sprzedaży. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie 

w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym 

ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na 

rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 



 

5.42. Ryzyko związane z Animatorem Rynku 

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, 

warunkiem notowania instrumentów finansowych w ASO jest istnienie ważnego 

zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do 

wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie 

obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak 

również dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do 

Regulaminu ASO.  

Ponadto, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w 

ASO bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z 

uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku 

regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż 

prowadzony przez Organizatora ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator 

ASO może wezwać Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w 

terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności 

obrotu instrumentami finansowymi Emitenta.  

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe Emitenta notowane 

są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – 

począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej 

umowy - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu 

tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa 

do wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, 

instrumenty finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z 

dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po 

dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi 

o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań 

jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy 

z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o 

notowaniu instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań ciągłych lub w 

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie 

wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 

Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia 

obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej 

kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu 

obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z 

jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są 

w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do 

wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego 

segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w 

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego. 



 

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora 

Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. 

5.43. Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą 

Zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu 

wskazanego w § 18 ust. 3 Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi 

konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków 

informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego 

Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej 

współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków 

informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości 

wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w 

zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO.  W 

przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, 

o którym mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO, albo w terminie 20 dni roboczych od 

dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 

Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie 

zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, 

Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu 

w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się 

odpowiednio. 

5.44. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym  

Na działalność Emitenta, po wprowadzeniu jego akcji do obrotu zorganizowanego, 

istotny wpływ mieć będzie koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na 

rynkach prowadzonych przez GPW, która jest zmienna i podlega charakterystycznym 

cyklom, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może 

powodować gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji 

dokonywanych przez Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy 

z pozyskaniem środków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta bądź 

realizację procesów inwestycyjnych. 

 

  



 

OŚWIADCZENIE EMITENTA 

Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i 

przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w 

niniejszym dokumencie, w tym w załącznikach do dokumentu są prawdziwe, rzetelne i 

zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność 

i kompletność informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie jest wyłącznie 

Emitent. 

 

Bielsko-Biała, dnia 10 października 2022 roku 

 

 

 

___________________ 

Maciej Sieracki 

Prezes Zarządu 

  

 

 

 

 

  

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta; 

2) Treść Uchwały Emisyjnej;  

3) Statut Spółki;  

4) Sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Spółki za 2021 rok 

(nieaudytowane)  

5) Skonsolidowany bilans i rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej 2021 rok 

oraz Skonsolidowany bilans i rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej za 

okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 lipca 2022 roku (nieaudytowane) 

 

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

 



 



 



 



 



 



 

 

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ 



 



 



 



 

 

  



 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI 

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

POD FIRMĄ NASTER SPÓŁKA AKCYJNA 

 

§ 1 

Zawiązanie Spółki  

 

W związku z przekształceniem, na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 

spółki Naster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przekształcanej), której 

jedynym Wspólnikiem jest Maciej Sieracki, w spółkę akcyjną (Spółka Przekształcona), 

jedyny Wspólnik niniejszym oświadcza, że zawiązuje spółką akcyjną, zwaną dalej 

„Spółką”, której zgodnie z art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych przysługują 

wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej, tj. Naster spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 

§ 2 

Założyciele Spółki 

 

Założycielem Spółki jest Maciej Sieracki. 

 

§ 3 

Firma 

 

1. Spółka będzie działać pod firmą: Naster Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Naster S.A. 

 

§ 4 

Siedziba, obszar działania Spółki 

 

1. Siedzibą Spółki jest miasto Bielsko – Biała. 

2. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, 

filie, biura, zakłady i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach krajowych i 

zagranicznych, w szczególności jako wspólnik, jak również brać udział w każdym 

przedsięwzięciu gospodarczym zgodnym z prawem oraz uczestniczyć we wszystkich 

dopuszczalnych powiązaniach organizacyjno – prawnych. 

 

§ 5 

Czas trwania Spółki 



 

 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

 

§ 6 

Przedmiot działalności Spółki 

 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) (PKD 41.10.Z) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 

budynków, 

2) (PKD 41.20.Z) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, 

3) (PKD 68.10.Z) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

4) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi, 

5) (PKD 68.31.Z) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

6) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

7) (PKD 42.11.Z) Roboty związane z budową dróg i autostrad, 

8) (PKD 42.13.Z) Roboty związane z budową mostów i tuneli, 

9) (PKD 42.21.Z) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych, 

10) (PKD 42.22.Z) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, 

11) (PKD 42.91.Z) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 

12) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

13) (PKD 43.11.Z) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

14) (PKD 43.12.Z) Przygotowanie terenu pod budowę, 

15) (PKD 43.13.Z) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich, 

16) (PKD 43.21.Z) Wykonywanie instalacji elektrycznych, 

17) (PKD 43.22.Z) Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych, 

18) (PKD 43.29.Z) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, 

19) (PKD 43.31.Z) Tynkowanie, 

20) (PKD 43.32.Z) Zakładanie stolarki budowlanej, 

21) (PKD 43.33.Z) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, 

22) (PKD 43.34.Z) Malowanie i szklenie, 

23) (PKD 43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

24) (PKD 43.91.Z) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 



 

25) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane, 

26) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania, 

27) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne, 

28) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych, 

29) (PKD 35.14.Z) Handel energią elektryczną, 

30) (PKD 35.13.Z) Dystrybucja energii elektrycznej, 

31) (PKD 35.12.Z) Przesyłanie energii elektrycznej, 

32) (PKD 46.49.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, 

33) (PKD 47.59.Z) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 

artykułów użytku domowego prowadzone w wyspecjalizowanych sklepach, 

34) (PKD 42.12.Z) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, 

35) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

36) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, 

37) (PKD 46.19.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego 

rodzaju, 

38) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 

39) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów. 

2. Jeżeli do prowadzenia działalności danego rodzaju potrzebna jest koncesja lub 

zezwolenie, działalność będzie prowadzona po ich uzyskaniu.  

 

§ 7 

Kapitał zakładowy Spółki 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) i dzieli 

się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji, w tym: 

a.  4.000.000 (cztery miliony) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w 

głosach 2 do 1, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda akcja i łącznej 

wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100), 

b. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 

0,10 zł (zero złotych 10/100) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł 

(sześćset tysięcy złotych 00/100). 

2. Kapitał zakładowy w wysokości opisanej w ust. 1 powyżej został w całości pokryty 

przed zarejestrowaniem Spółki.  

 

 

§ 8 

Kapitał zapasowy i rezerwowy 



 

 

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co 

najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie 

osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

2. Na kapitał zapasowy przelewa się również inne środki pochodzące ze źródeł 

wskazanych w art. 396 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych. 

3. W celu pokrycia szczególnych strat lub wydatków, na wniosek Zarządu lub Rady 

Nadzorczej albo z własnej inicjatywy Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały 

rezerwowe.  

4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, 

jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego 

można użyć jedynie na porycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.  

 

§ 9 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 

 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany na zasadach i w trybie określonym w 

kodeksie spółek handlowych. 

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane poprzez emisję nowych akcji 

lub poprzez zwiększenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie 

kapitału poprzez emisję nowych akcji może dotyczyć emisji akcji na okaziciela.  

3. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 

4. Sposób objęcia nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia zgodnie z art. 431 § 2 oraz 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych. 

5. Dotychczasowym wspólnikom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia 

nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji („Prawo poboru”). Wyłączenie 

Prawa poboru odbywa się w trybie określonym w art. 433 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych. 

6. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki 

z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel 

(„Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki”), w tym także z kapitałów 

rezerwowych utworzonych w przypadku określonym w art. 457 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, które zgodnie ze Statutem 

nie mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy oraz z kapitału 

zapasowego. Należy jednakże pozostawić taką część kapitałów, które mogą być 

przeznaczone do podziału, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym.  

7. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki może nastąpić przy spełnieniu 

wymogów z art. 442 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

8. Akcje w kapitale zakładowym podwyższonym ze środków Spółki przysługują 

akcjonariuszom w stosunku do ilości posiadanych przez nich akcji w dotychczasowym 

kapitale zakładowym.  

9. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie 

dozwolonych przez przepisy prawa. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka 

ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.  



 

 

§ 10 

Umarzanie akcji 

 

1. Akcje mogą być umorzone. 

2. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez 

Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

3. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech 

czwartych głosów obecnych i powinna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość 

wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych bądź uzasadnienie 

umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.  

 

§ 11 

Organy Spółki 

 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd. 

 

§ 12 

Walne Zgromadzenie 

 

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Bielsku – Białej, Krakowie, 

Warszawie lub w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do 

obrotu giełdowego akcje Spółki.  

 

 

§ 13 

Zwoływanie Walnych Zgromadzeń 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest nie później niż w terminie sześciu 

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach określonych w 

Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione 

do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. Akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 

jego porządku obrad. 

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 



 

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie 

zwoła go w terminie określonym w ust. 1, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, 

jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału lub co najmniej połowę 

głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.  

6. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb 

prowadzenia obrad. 

 

§ 14 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności następujące sprawy: 

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz 

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok 

obrotowy, 

b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 

c. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków, 

d. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego  zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

e. przekształcenie Spółki lub jej połączenie z inną spółką lub podmiotem, 

f. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu, 

g. zmiany Statutu, 

h. podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego,  

i. umorzenie akcji oraz nabywanie akcji w celu ich umorzenia, 

j. likwidacja i rozwiązanie Spółki, 

k. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej  oraz ustalanie zasad wynagradzania jej 

członków, 

l. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,  

m. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  

n. sprawy przedłożone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą do rozstrzygnięcia Walnego 

Zgromadzenia, 

o. inne sprawy przewidziane do rozstrzygnięcia Walnego Zgromadzenia na mocy 

bezwzględnie obowiązujących przepisów.  

2. Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie 

jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia ani innego organu Spółki.  

 

 

§ 15 



 

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie 

 

1. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w przepisach, Walne Zgromadzenie jest 

ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 

2. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w przepisach oraz postanowieniach 

niniejszego Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną 

większością głosów.  

3. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch 

trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.  

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.  

 

§ 16 

Rada Nadzorcza 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 

2. Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków, w tym przewodniczącego, 

powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Ponowne powołanie tej samej osoby 

na kolejne kadencje jest dopuszczalne. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 

okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem 

kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych 

Członków Rady Nadzorczej.  

 

4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa 

także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej.  

5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania 

kadencji, członkom pozostałym w Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do 

kooptacji członków w taki sposób, aby uzupełnić skład Rady Nadzorczej, z tym 

zastrzeżeniem, że liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może 

przekroczyć trzech członków. W innym wypadku konieczne pozostaje zwołanie Walnego 

Zgromadzenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.  

 

§ 17 

Kompetencje Rady Nadzorczej 

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej przedsiębiorstwa. 



 

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami przewidzianymi w przepisach 

Kodeksu spółek handlowych i pozostałych postanowieniach niniejszego Statutu, należy:  

a. ocena z końcem roku obrotowego sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z 

księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, 

b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami i 

dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału 

zysków lub pokrycia strat, 

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników 

ocen, o których mowa w literze a. i b. powyżej, 

d. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Spółki, 

e. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ich zawieszanie w czynnościach, 

f. zatwierdzanie opracowywanych przez Zarząd rocznych planów działalności i budżetów 

Spółki oraz okresowa ocena ich realizacji, 

g. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,  

h. uchwalanie regulaminu Zarządu, 

i. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności, 

j. ustalanie zasad wynagradzania Zarządu, 

k. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków 

wynagrodzenie na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.  

4. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować 

swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania 

nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne 

Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, na zasadach odpowiednich 

do zakazu, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. 

 

§ 18 

Posiedzenia Rady Nadzorczej 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w 

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady 

Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca 

może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 

 

§ 19 



 

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 

 

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 

połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, najpóźniej na 7 dni 

przed proponowanym terminem posiedzenia. 

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady 

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do 

porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest 

ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały 

oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła uchwał w podejmowaniu uchwały. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku 

równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

6. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni na 

posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.  

 

 

§ 20 

Zarząd 

 

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje na wspólną kadencję Rada Nadzorcza. 

Uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu lub odwołaniu Członka Zarządu wymaga 

bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 3/5 (dwóch trzecich) 

Członków Rady Nadzorczej.  

3. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez 

Walne Zgromadzenie. 

4. Kadencja Członka Zarządu wynosi 5 lat. Ponowne powołania tej samej osoby na 

Członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie 

może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka 

Zarządu.  

5. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia 

funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.  

6. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. 

 

 



 

§ 21 

Kompetencje Zarządu 

 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich sprawach, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i Statutem nie zostały zaliczone do kompetencji 

innych organów Spółki.  

2. Oświadczenia w imieniu Spółki może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.  

3. Prawo do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i 

pozasądowych Spółki.  

 

§ 22 

Posiedzenia Zarządu 

 

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i 

uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. W takim wypadku uchwały 

zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie równości głosów decyduje 

głos Prezesa Zarządu.  

2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu.  

3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.  

6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy Członkowie Zarządu 

obecni na posiedzeniu.  

 

§ 23 

Zakaz konkurencji 

 

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami 

konkurencyjnymi ani też 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. 

2. Zgody, o której mowa w ust. 1 udziela Rada Nadzorcza.  

 

 



 

§ 24 

Rok obrotowy 

 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się dnia 31 grudnia 2022 roku.  

 

§ 25 

Podział zysku 

 

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. 

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, 

zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.  

3. 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.  

 

§ 26 

Zaliczka na poczet dywidendy 

 

1. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki 

wymaga zgody Rady Nadzorczej.  

2. 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 własnej.  

 

§ 27 

Postanowienia końcowe 

 

1. Przybliżona wielość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę  

związku z jej utworzeniem wynosi, na dzień zawiązania Spółki, 50.000,00 zł. 



 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2021 rok 

 

Firma spółki: NASTER Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Siedziba spółki: 40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38 

Podstawowy przedmiot 
działalności: 

NASTER Sp. z o.o. rozpoczęła swoją 
działalność w dniu 18 lutego 2015 roku, Spółka 
świadczy usługi wykonywania instalacji 
elektrycznych. 

Rejestracja jednostki: KRS 0000544760 
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód 
w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 
REGON: 360822080, NIP: 9372673065 

Czas trwania działalności firmy: Nieograniczony 

Okres objęty sprawozdaniem 
finansowym: 

Prezentowany rok obrotowy rozpoczyna się 
01.01.2021r., a kończy 31.12.2021r. 

Wewnętrzne jednostki 
organizacyjne: 

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki 
nie wchodziły wewnętrzne jednostki 
organizacyjne zobowiązane do sporządzania 
samodzielnego sprawozdania finansowego, 
jednostka nie była więc zobowiązana do 
sporządzenia łącznego sprawozdania 
finansowego. 

1. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę. Na dzień sporządzenia 
sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać 
kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy 
w niezmienionym zakresie. 

2. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 
aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 
jednostce prawo wyboru. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w postaci określonej w załączniku 
nr 5, przeznaczonym dla jednostek małych korzystających z uproszczeń 
odnoszących się do sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe nie obejmuje zestawienia zmian w kapitale własnym, 
rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania z działalności. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 



 

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie 
z ich treścią ekonomiczną. 

Wynik finansowy jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte 
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty 
zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny. 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. 

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia pomniejszonej o umorzenie. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden 
rok oraz wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10.000 zł są jednorazowo 
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca 
następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

Zastosowane stawki i metody amortyzacji odpowiadają ekonomicznemu zużyciu 
środków trwałych a wynikają z załącznika do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku 
o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Inwestycje w nieruchomości wycenia się według zasad stosowanych do środków 
trwałych. 

Inwestycje długoterminowe oraz rzeczowe składniki aktywów obrotowych 
wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 

Towary wycenia się w cenach nabycia nie wyższych od cen sprzedaży netto. 
Rozchód do zużycia następuje według metody FIFO. 

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny uzgodnione i potwierdzone przez kontrahentów. 

Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się po cenach nabycia nie wyższych 
od rynkowych. 

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dzień 
bilansowy średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski. 

Rozliczenia międzyokresowe ustalane w wysokości kwot przypadających na 
następne okresy sprawozdawcze odpisuje się w równych ratach w ciągu okresu 
jakiego dotyczy umowa lub zobowiązanie, z zachowaniem zasady ostrożności. 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 
nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub 
umowy spółki. 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie 
i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu zostały wycenione na dzień bilansowy 
w kwocie wymagającej zapłaty. 

Umowy o leasing kwalifikuje się zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych 



 

Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej. 

Nie ustala się odroczonego podatku dochodowego. 
 

 

Katowice, dnia 23 maja 2022r. 

 

Sporządził:     Zarząd Spółki: 

 
Jarosław Woźniak                                   Maciej Sieracki – Prezes Zarządu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strona 66 

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2021 

 
Nazwa i adres jednostki

w złotych

31.12.2021r. 31.12.2020r. 31.12.2021r. 31.12.2020r.
1 2 3 4 1 2 3 4

A. AKTYWA TRWAŁE 138 044,40      735 937,83      A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 985 044,86      988 153,28      

I. Wartości niematerialne i prawne -                      2 937,50           I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 000 000,00  5 000,00          

II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 20 650,40         733 000,33      II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 49,55                838 599,55      

 - środki trwałe 20 650,40         675 000,00       

 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 

emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 

(akcji)

-                      -                      

 - środki trwałe w budowie -                      58 000,33         III.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 

tym:
-                     -                     

III. Należności długoterminowe -                      -                       - z tytułu aktualizacji wartości godziwej -                      -                      

IV. Inwestycje długoterminowe, w tym: 117 394,00      -                      IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe -                     -                     

 - nieruchomości -                      -                      V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 30 237,50 -       -                     

 - długoterminowe aktywa finansowe 117 394,00       -                      VI. Zysk (strata) netto 15 232,81        144 553,73      

V.
Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
-                      -                      VII.

Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna)
-                     -                     

B AKTYWA OBROTOWE 1 906 427,27   1 386 824,87   B.
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA
1 059 426,81  1 134 609,42   

I. Zapasy 466 746,23      52 511,05         I. Rezerwy na zobowiązania, w tym: -                     -                     

II. Należności krótkoterminowe, w tym: 1 052 618,20   1 279 406,00    - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -                      -                      

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 701 437,96       1 244 210,01    II. Zobowiązania długoterminowe, w tym: -                     13 196,23        

 - do 12 miesięcy 701 437,96       1 244 210,01     - z tytułu kredytów i pożyczek -                      -                      

 - powyżej 12 miesięcy -                      -                      III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 698 854,94      1 114 295,43   

III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 335 439,64      12 483,40         a) z tytułu kredytów i pożyczek 236 141,91      544 551,52       

a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 335 439,64       12 483,40         b) z tytułu dostaw i usług, w tym: 255 518,69      543 589,99       

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 335 439,64       12 483,40          - do 12 miesięcy 255 518,69      543 589,99       

IV.
Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe
51 623,20         42 424,42          - powyżej 12 miesięcy -                      -                      

C
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (fundusz) 

PODSTAWOWY
-                      -                      c) fundusze specjalne -                      -                      

D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE -                      -                      IV. Rozliczenia międzyokresowe 360 571,87      7 117,76          

AKTYWA RAZEM  (suma poz. A i B i C i D) 2 044 471,67   2 122 762,70   PASYWA RAZEM  (suma poz. A i B) 2 044 471,67  2 122 762,70   

BILANS (dla jednostek małych)

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

AKTYWA
Stan na dzień

PASYWA
Stan na dzień

NASTER Sp. z o.o.
40-599 Katowice, ul. Żeliwna 38

NIP 9372673065, REGON 360822080
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od 01.01.2021r.                    

do 31.12.2021r.

od 01.01.2020r.                    

do 31.12.2020r.

1 2 3 4

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10 752 693,58     8 768 200,12       

I. Przychody netto ze sprzedaży 10 456 796,43      8 736 600,56        

II.
Zmiana stanu produktów  (zwiększenie - wartość dodatnia, 

zmniejszenie - wartość ujemna)
295 897,15           31 599,56             

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -                        -                        

B. Koszty działalności operacyjnej 10 714 615,76     8 536 858,55       

I. Amortyzacja 2 937,50               27 994,00             

II. Zużycie materiałów i energii 2 090 371,93        824 622,37           

III. Usługi obce 7 604 967,57        7 476 831,94        

IV. Wynagrodzenia 185 703,94           45 739,49             

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 450,75                  7 319,55               

 - emerytalne 450,75                  4 494,38               

VI. Pozostałe koszty, w tym: 830 184,07           154 351,20           

 - wartość sprzedanych towarów i materiałów 564 286,28           -                        

C. Zysk (strata) ze sprzedaży  (A - B) 38 077,82            231 341,57          

D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 86 842,45            27 256,88            

 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                        -                        

E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 55 264,85            26 172,27            

 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -                        -                        

F. Przychody  finansowe, w tym: -                        418,80                 

I.
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
-                        -                        

 - od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale
-                        -                        

II. Odsetki, w tym: -                        -                        

 - od jednostek powiązanych -                        -                        

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -                        -                        

 - w jednostkach powiązanych -                        -                        

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -                        -                        

G. Koszty finansowe, w tym: 39 197,61            45 664,25            

I. Odsetki, w tym: 39 144,23             45 630,48             

 - dla jednostek powiązanych -                        3 747,95               

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -                        -                        

 - w jednostkach powiązanych -                        -                        

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych -                        -                        

H. Zysk (strata) brutto  (C + D - E + F - G) 30 457,81            187 180,73          

I. Podatek dochodowy 15 225,00            42 627,00            

J. Zysk (strata) netto  (H - I) 15 232,81            144 553,73          

TREŚĆ

w złotych

Lp.
Kwota za rok obrotowy

     Nazwa i adres jednostki

                              RACHUNEK  ZYSKÓW  I  STRAT (dla jednostek małych)

                                      sporządzony za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

                                                  (wariant porównawczy)

NASTER Sp. z o.o.
40-599 Katowice,                     
ul. Żeliwna 38
NIP 9372673065
REGON 360822080
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 
 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych 
i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. 

 
1.1. Zmiany wartości początkowej środków trwałych: 

 

Nazwa składników 
majątku trwałego 

Grupa 
KRŚT 

 Stan na 
początek 

roku 
obrotowego  

 Aktualizacja   Przychody  
 

Przemiesz
czenia  

 Rozchody  
 Stan na 

koniec roku 
obrotowego  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Grunty w tym:   675 000,00    675 000,00 0,00 

Grunty 0 675 000,00    675 000,00 0,00 

Prawo wieczystego 
użytkowania 

0       

Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej, w 
tym: 

        

Budynki 1       

Budowle 2       

Urządzenia 
techniczne i maszyny, 
w tym: 

        

Kotły i maszyny 
energetyczne 

3       

Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
stosowania 

4       

Maszyny, urządzenia i 
aparaty specjalne 
branżowe 

5       

Urządzenia techniczne 6       

Środki transportu, w 
tym: 

    
     20 650,40     

  
     20 650,40     

Środki transportu 7        20 650,40            20 650,40     

Inne środki trwałe, w 
tym: 

  16 244,00     16 244,00 

Narzędzia, przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie 

8 16 244,00     16 244,00 

RAZEM 
  

    691 244,00                                         20 650,40                               675 000,00          36 894,40     
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1.2. Zmiany w stanie umorzenia środków trwałych oraz wartość netto środków 
trwałych: 

 

 
 

1.3. Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych: 
 

Nazwa grupy składników 
majątku trwałego 

Stan na początek 
roku  

obrotowego 
Aktualizacja Przychody 

Przemieszcze
nia 

Rozchody 
Stan na koniec 

roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

Koszty prac rozwojowych            

Wartość firmy            

Koncesje, licencje i 
patenty  

           

Oprogramowanie 23 500,00     23 500,00 

Nazwa składników 
majątku trwałego 

Grupa 
KRŚT 

 Stan na 
początek 

roku 
obrotowego  

 
Aktual
izacja  

 
Amortyza
cja za rok  

 Inne 
zwięks
zenia  

 
Zmniejsze

nie  

 Stan na 
koniec roku 
obrotowego  

 Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

(netto)  

 Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(netto)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grunty w tym:         675 000,00 0,00 

Grunty 0       675 000,00 0,00 

Prawo wieczystego 
użytkowania  

0         

 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej, 
w tym:  

          

Budynki 1         

Budowle 2         

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny, w tym: 

          

Kotły i maszyny 
energetyczne 

3         

Maszyny, 
urządzenia i 
aparaty ogólnego 
stosowania 

4         

Maszyny, 
urządzenia i 
aparaty specjalne 
branżowe 

5         

Urządzenia 
techniczne 

6         

Środki transportu, 
w tym: 

        0,00      20 650,40     

Środki transportu 7       0,00      20 650,40     

Inne środki trwałe, 
w tym: 

  16 244,00     16 244,00 0,00 0,00 

Narzędzia, 
przyrządy, 
ruchomości i 
wyposażenie 

8 16 244,00     16 244,00 0,00 0,00 

RAZEM 
  16 244,00     16 244,00  675 000,00 20 650,40 
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Inne       

RAZEM wartości 
niematerialne i prawne 

23 500,00     23 500,00 
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1.4. Zmiany w stanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz 
wartość netto: 

 

Nazwa grupy 
składników majątku 

trwałego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

Aktuali
-zacja 

Amortyzacj
a za rok 

Inne 
zwiększenia 

Zmniejszeni
e 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Stan na 
początek roku 
obrotowego 

(netto) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 
(netto) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Koszty prac 
rozwojowych 

             

Wartość firmy              

Koncesje, licencje 
i patenty  

             

Oprogramowanie 20 562,50   2 937,50   23 500,00  2 937,50 0,00 

Inne              

RAZEM wartości 
niematerialne 
i prawne 

20 562,50  2 937,50   23 500,00 2 937,50 0,00 

 
1.5. Zmiany w stanie aktywów finansowych: 

 
Długoterminowe aktywa finansowe 

Tytuł Udziały i akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

RAZEM 

1 2 4 5 

1. Wartość brutto inwestycji długoterminowych 
na początek roku obrotowego 

-  - 

2. Zwiększenia 117 394,00  117 394,00 

 a) zakup / objęcie 117 394,00  117 394,00 

3. Zmniejszenia -  - 

 a) sprzedaż -  - 

4. Wartość brutto inwestycji długoterminowych 
na koniec roku obrotowego 

117 394,00  117 394,00 

5. Wartość netto inwestycji długoterminowych na 
początek roku obrotowego 

-  - 

6. Wartość netto inwestycji długoterminowych na 
koniec roku obrotowego 

117 394,00  117 394,00 

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe w całości dotyczą środków pieniężnych. 
 

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 
trwałych. 

 
Nie występuje 
 

3. Kwota wartości firmy i wyjaśnienie okresu jej odpisywania. 
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Nie występuje 
 
 

4. Wycena instrumentów finansowych 

 
Spółka z uwagi na spełnienie warunków wynikających z art. 28b ust. 1 ustawy 
o rachunkowości nie stosuje przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 
grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu 
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
Spółka nie wycenia instrumentów finansowych według wartości godziwej. 
 

5. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

 
5.1 Długo- oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 

 

Wyszczególnienie rozliczeń międzyokresowych 
kosztów, bez aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

Koniec 
roku 

Początek 
roku 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
kosztów: 

- - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
kosztów:   

  1. Ubezpieczenia 43 934,31 42 424,42 

  2. Subskrypcje oprogramowania 931,28 - 

  3. Pozostałe 6 757,61 - 

Razem krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe kosztów 51 623,20 42 424,42 

 
5.2 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów: 

 

Wyszczególnienie czynnych i biernych rozliczeń 
międzyokresowych przychodów 

Koniec 
roku 

Początek 
roku 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przychodów: 

- - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
przychodów:   

1. Z tytułu długotrwałych umów o usługi 360 571,87 7 117,76 

Razem krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe przychodów 360 571,87 7 117,76 

 

6. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu i okresu spłaty oraz łączna 
kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki. 

 
6.1. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu i okresu spłaty 
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Wyszczególnienie zobowiązań 
Razem na 

Koniec roku Początek roku 

Zobowiązania długoterminowe z tego: 
- 13 196,23 

1) kredyty i pożyczki, w tym:   - 

 - od 1 roku do 3 lat   - 

 - od 3 roku do 5 lat    

 - powyżej 5 lat    

2) inne, w tym: - 13 196,23 

 - od 1 roku do 3 lat - 13 196,23 

 - od 3 roku do 5 lat    

 - powyżej 5 lat    
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6.2. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku spółki 
 
 
Nie występują 

 

7. Podział należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową. 

 

Lp. 
Nazwa składnika aktywów lub 

pasywów 
Łączna wartość 

Część 

długoterminowa krótkoterminowa 

1. Zobowiązanie z tyt. leasingu finansowego 7 166,91 - 7 166,91 

2. Zobowiązanie z tyt. kredytów bankowych 236 141,91 - 236 141,91 

3. Ogółem 243 308,82 - 243 308,82 

 

8. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 
poręczenia, także wekslowe. 

 
W ramach kredytu (umowa nr 11/109/20/Z/ZE) Naster Sp. z o.o. podpisał weksel in 
blanco, awalowany przez Prezesa Zarządu Macieja Sierackiego, zaopatrzony 
deklaracją wekslową z dnia 18.09.2020 r. 
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9. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. 

 
Nie występuje 
 

10. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym. 

 
Nie występują 
 

11. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

 
W spółce nie wystąpiły zdarzenia o charakterze incydentalnym ani o nadzwyczajnej 
wartości. 
 

12. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty w poszczególnych 
grupach zawodowych. 

 

Spółka w 2021 roku nie zatrudniała pracowników. 
 
 

13. Pożyczki i zaliczki udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, 
nadzorujących albo administrujących spółki. 

 
Nie wystąpiły 
 

14. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację 
majątkową, finansową oraz wynik finansowy spółki. 

 
W wyniku przeprowadzonej po dniu bilansowym analizy wpływu pandemii wirusa 
SARS-COV-2 oraz prowadzonych działań wojennych w Ukrainie na funkcjonowanie 
firmy nie stwierdza się okoliczności, które wskazywałyby że kontynuacja działalności 
Spółki może być zagrożona. 
Kierownictwo Spółki przyjęło założenie, iż kontynuacja działalności jest racjonalna i 
jest mało prawdopodobne wystąpienie istotnych niepewności biorąc pod uwagę rodzaj 
prowadzonej działalności i dotychczasowy wpływ pandemii oraz wojny na działalność 
operacyjną Spółki. 
W chwili sporządzania niniejszego sprawozdania finansowego kierownictwo Spółki nie 
odnotowało istotnego wpływu rosyjskiej agresji na wysokość sprzedaży lub łańcuch 
dostaw. 
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Kierownictwo Spółki będzie nadal na bieżąco monitorować potencjalny wpływ 
pandemii oraz sytuacji geopolitycznej na prowadzenie działalności i podejmie wszelkie 
możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla Spółki. 
 

15. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, 
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 
wraz z podaniem jej przyczyny. 

Nie wystąpiły 

16. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

Dane sprawozdawcze są w pełni porównywalne. 

17. Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka, jako jednostka 
zależna. 

Spółka jest jednostką dominującą grupy kapitałowej o nazwie Grupa Kapitałowa 

Naster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do Grupy Kapitałowej należą spółki: 

-Naster Energia i Gaz Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Komorowicka 110, dane 

rejestracyjne: KRS 0000679673, NIP 9372695084, REGON 367338803. 

-N CUW 20 Sp. z o.o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Montażowa 3, dane rejestracyjne: KRS 

0000882324, NIP 9372733264, REGON 388104121. 

-N Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. 40-599 Katowice ul. Żeliwna 38, dane 

rejestracyjne: KRS 0000782420, NIP 6342957230, REGON 383131886. 

-N Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 43-300 Bielsko-Biała, ul. 

Komorowicka 110, dane rejestracyjne: KRS 0000715547, NIP 9372705434, REGON 

369318236. 

-N Development Sp. z o. o. 40-599 Katowice ul. Żeliwna 38, dane rejestracyjne: KRS 

0000801484, NIP 9372723828, REGON 384226790. 

Spółka jest zwolniona ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

z uwagi na nieprzekroczenie parametrów wartościowych określonych w art. 56 ust. 1 

Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości. 

18.  Informacja o udziałach i akcjach własnych. 

 
Spółka nie nabywała, ani nie zbywała w roku obrotowym udziałów własnych. 
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19. Poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności. 

 

Nie występują okoliczności wskazujące na niepewność co do kontynuowania 

dotychczas prowadzonej działalności. 

 

20. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne. 

Nie są znane żadne inne informacje nie wymienione w sprawozdaniu finansowym, 

których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

Katowice, dnia 23 maja 2022r. 

 

Sporządził:     Zarząd Spółki: 

 
Jarosław Woźniak                                   Maciej Sieracki – Prezes Zarządu 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY 

KAPITAŁOWEJ 2021 ROK ORAZ SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I 

STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2022 ROKU DO DNIA 31 

LIPCA 2022 ROKU 

 

SKONSOLIDOWANY BILANS 

AKTYWA 
Stan na dzień 

31.07.2022 31.12.2021 

1 2 3 4 5 

A. AKTYWA TRWAŁE  (w. 2+7+10+19+23+48) 01              2 071 329,96                  1 953 702,98     

I. Wartości niematerialne i prawne (w. 3+4+5+6) 02                              -                                   -       

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 03                              -                                   -       

2. Wartość firmy 04                              -                                   -       

3. Inne wartości niematerialne i prawne 05                              -                                   -       

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 06                              -                                   -       

II. 
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 
(w. 8+9) 

07                              -                                   -       

1. Wartość firmy - jednostki zależne 08                              -                                   -       

2. Wartość firmy - jednostki współzależne 09                              -                                   -       

III. Rzeczowe aktywa trwałe  (w. 11+17+18) 10                 138 277,38                      20 650,40     

1. Środki trwałe  (w.12+13+14+15+16) 11                  52 373,59                      20 650,40     

  a) grunty (w tym prawo wieczystego użytk. gr.) 12                              -                                   -       

  
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

13                              -                                   -       

  c) urządzenia techniczne i maszyny 14                              -                                   -       

  d) środki transportu 15                  45 113,41                      20 650,40     

  e) inne środki trwałe 16                    7 260,18                                 -       

2. Środki trwałe w budowie 17                  85 903,79                                 -       

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 18                              -                                   -       

IV. Należności długoterminowe  (w. 20+21+22) 19                              -                                   -       

1. Od jednostek powiązanych 20                              -                                   -       

2. 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

21                              -                                   -       

3. Od pozostałych jednostek 22                              -                                   -       

V. Inwestycje długoterminowe (w. 24+25+26+47) 23              1 933 052,58                  1 933 052,58     

1. Nieruchomości 24                              -                                   -       

2. Wartości niematerialne i prawne 25                              -                                   -       

3. 
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 
27+32+37+42 ) 

26              1 933 052,58                  1 933 052,58     

  

a) w jednostkach zależnych, współzależnych 
niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub 
metodą praw własności (w. 28+29+30+31) 

27                              -                                   -       

        - udziały i akcje 28                              -                                   -       

        - inne papiery wartościowe 29                              -                                   -       
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        - udzielone pożyczki 30                              -                                   -       

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 31                              -                                   -       

  

b) w jednostkach zależnych, współzależnych i 
stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności (w.33+34+35+36) 

32                              -                                   -       

        - udziały i akcje 33                              -                                   -       

        - inne papiery wartościowe 34                              -                                   -       

        - udzielone pożyczki 35                              -                                   -       

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 36                              -                                   -       

  

c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale (w. 
38+39+40+41) 

37                              -                                   -       

        - udziały i akcje 38                              -                                   -       

        - inne papiery wartościowe 39                              -                                   -       

        - udzielone pożyczki 40                              -                                   -       

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 41                              -                                   -       

  d) w pozostałych jednostkach (w. 43+44+45+46) 42              1 933 052,58                  1 933 052,58     

        - udziały i akcje 43                              -                                   -       

        - inne papiery wartościowe 44                              -                                   -       

        - udzielone pożyczki 45              1 933 052,58                  1 933 052,58     

        - inne długoterminowe aktywa finansowe 46                              -                                   -       

4. Inne inwestycje długoterminowe 47                              -                                   -       

VI. 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
(w. 49+50) 

48                              -                                   -       

1. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

49                              -                                   -       

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 50                              -                                   -       

B AKTYWA OBROTOWE  (w. 52+58+76+98) 51              4 459 382,16                  3 543 649,90     

I. Zapasy  (w. 53 do 57) 52                 751 928,98                  1 049 271,23     

1. Materiały 53                              -                        74 880,00     

2. Półprodukty i produkty w toku 54                 182 251,57                    286 698,37     

3. Produkty gotowe 55                              -                                   -       

4. Towary 56                 547 389,21                    683 688,32     

5. Zaliczki na dostawy i usługi 57                  22 288,20                        4 004,54     

II. Należności krótkoterminowe  (w. 59+64+69) 58              2 550 229,06                  1 694 093,71     

1. Należności od jednostek powiązanych (w. 60+63) 59                              -                                   -       

  
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: (w. 
61+62) 

60                              -                                   -       

        - do 12 miesięcy 61                              -                                   -       

        - powyżej 12 miesięcy 62                              -                                   -       

  b) inne 63                              -                                   -       

2. 

Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 
65+68) 

64                              -                                   -       

  
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: (w. 
66+67) 

65                              -                                   -       

        - do 12 miesięcy 66                              -                                   -       
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        - powyżej 12 miesięcy 67                              -                                   -       

  b) inne 68                              -                                   -       

3. 
Należności od pozostałych jednostek (w. 
70+73+74+75) 

69              2 550 229,06                  1 694 093,71     

  
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: (w. 
71+72) 

70              2 310 395,10                  1 194 984,51     

        - do 12 miesięcy 71              2 310 395,10                  1 194 984,51     

        - powyżej 12 miesięcy 72                              -                                   -       

  

b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdr. oraz innych świadczeń 
publiczno-prawnych 

73                  46 953,56                    311 865,40     

  c) inne 74                 192 880,40                    187 243,80     

  d) dochodzone na drodze sądowej 75                              -                                   -       

III. Inwestycje krótkoterminowe  (w. 77+97) 76              1 124 324,20                    745 655,91     

1. 
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 
78+83+88+93) 

77              1 124 324,20                    745 655,91     

  
a) w jednostkach zależnych i współzależnych (w. 
79+80+81+82) 

78                              -                                   -       

      - udziały i akcje 79                              -                                   -       

      - inne papiery wartościowe 80                              -                                   -       

      - udzielone pożyczki 81                              -                                   -       

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 82                              -                                   -       

  
b) w jednostkach stowarzyszonych (w. 
84+85+86+87) 

83                              -                                   -       

      - udziały i akcje 84                              -                                   -       

      - inne papiery wartościowe 85                              -                                   -       

      - udzielone pożyczki 86                              -                                   -       

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 87                              -                                   -       

  c) w pozostałych jednostkach (w. 89+90+91+92) 88                              -                                   -       

      - udziały i akcje 89                              -                                   -       

      - inne papiery wartościowe 90                              -                                   -       

      - udzielone pożyczki 91                              -                                   -       

      - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 92                              -                                   -       

  
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 
94+95+96) 

93              1 124 324,20                    745 655,91     

      - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 94              1 124 324,20                    745 655,91     

      - inne środki pieniężne 95                              -                                   -       

      - inne aktywa pieniężne 96                              -                                   -       

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 97                              -                                   -       

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 98                  32 899,92                      54 629,05     

C. 
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY 

99                              -                                   -       

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 100                              -                                   -       

  AKTYWA RAZEM  (w. 01+51+99+100) 101              6 530 712,12                  5 497 352,88     
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PASYWA 
Stan na dzień 

31.07.2022 31.12.2021 

1 2 3 4 5 

A. 
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  (w. 
103+104+106+108+110+111+112+113) 

102             3 104 862,89                  2 272 841,81     

 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 103             1 000 000,00                  1 000 000,00     
 

 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 104                        49,55                             49,55     
 

 

  
        - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad 
wartością nominalną udziałów (akcji) 

105                             -                                    -       
 

 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 106                             -                                    -       
 

 
          - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 107                             -                                    -        

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym: 108                             -                                    -       
 

 
          - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 109                             -                                    -        

V. Różnice kursowe z przeliczenia 110                             -                                    -       
 

 

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych 111             1 272 792,26     -                30 237,50     
 

 

VII. Zysk (strata) netto 112                832 021,08                  1 303 029,76     
 

 

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

113                             -                                    -        

B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 114 -               10 454,22     -                  3 494,25     
 

 

C. 
UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK 
PODPORZĄDKOWANYCH (w. 116+117) 

115                             -                                    -        

I.  Ujemna wartość - jednostki zależne 116                             -                                    -        

II. Ujemna wartość - jednostki współzależne 117                             -                                    -        

D.  
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  (w. 
119+127+136+160) 

118             3 436 303,45                  3 228 005,32      

I.  Rezerwy na zobowiązania (w. 120+121+124) 119                             -                                    -        

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 120                             -                                    -        

2. 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 
122+123) 

121                             -                                    -        

         - długoterminowa 122                             -                                    -        

         - krótkoterminowa 123                             -                                    -        

3. Pozostałe rezerwy (w. 125+126) 124                             -                                    -        

         - długoterminowe 125                             -                                    -        

         - krótkoterminowe 126                             -                                    -        
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II. Zobowiązania długoterminowe  (w. 128+129+130) 127                973 737,52                  1 254 643,00      

1. Wobec jednostek powiązanych   128                             -                                    -       
 

 

2. 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

129                             -                                    -       
 

 

3. Wobec pozostałych jednostek (w. 131+132+133+134+135) 130                973 737,52                  1 254 643,00     
 

 

  a) kredyty i pożyczki 131                967 682,50                  1 254 643,00     
 

 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 132                             -                                    -       
 

 

  c) inne zobowiązania finansowe 133                   6 055,02                                  -       
 

 

  d) zobowiązania wekslowe 134                             -                                    -       
 

 

  e) inne 135                             -                                    -       
 

 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  (w. 137+142+147+159) 136             2 324 382,68                  1 612 790,45     
 

 

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  (w. 138+141) 137                             -                                    -       
 

 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 138                             -                                    -       
 

 

        - do 12 miesięcy 139                             -                                    -       
 

 

         - powyżej 12 miesięcy 140                             -                                    -       
 

 

  b) inne 141                             -                                    -        

2. 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale (w. 143+146) 

142                             -                                    -       

 

 

 
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 143                             -                                    -        

          - do 12 miesięcy 144                             -                                    -       
 

 
          - powyżej 12 miesięcy 145                             -                                    -        

  b) inne 146                             -                                    -        

3. 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  
(w.148+149+150+151+154+155+156+157+158) 

147             2 324 382,68                  1 612 790,45     
 

 

  a) kredyty i pożyczki 148                783 436,45                     774 188,55     
 

 
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 149                             -                                    -        

  c) inne zobowiązania finansowe 150                      114,42                        7 166,91      
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  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  151                949 955,75                     393 492,01     
 

 
          - do 12 miesięcy 152                949 955,75                     393 492,01      

          - powyżej 12 miesięcy 153                             -                                    -        

  e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 154                             -                                    -        

  f) zobowiązania wekslowe 155                             -                                    -        

  
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 

156                411 936,05                     322 685,64     

 

 

 
  h) z tytułu wynagrodzeń 157                162 335,01                     115 213,34      

  i) inne 158                 16 605,00                             44,00      

4. Fundusze specjalne 159                             -                                    -       
 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe (w.161+162) 160                138 183,25                     360 571,87     
 

 

1. Ujemna wartośc firmy 161                             -                                    -       
 

 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe (w.163+164) 162                138 183,25                     360 571,87     
 

 
          - długoterminowe 163                             -                                    -        

          - krótkoterminowe 164                138 183,25                     360 571,87      

  PASYWA RAZEM  (w. 102+114+115+118) 165             6 530 712,12                  5 497 352,88     
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

TREŚĆ 
Kwota za  

01.01.2022-
31.07.2022 

01.01.2021-
31.12.2021 

1 2 3 4   

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 

01 
                          
9 514 886,97     

                         
12 288 852,38     

  
        - od jednostek powiązanych nieobjętych 
metodą konsolidacji pełnej 

02 
                                            
-       

                                            
-       

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 03 
                          
8 455 357,20     

                         
11 210 872,13     

II. 
Zmiana stanu produktów  (zwiększenie - 
wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 
ujemna) 

04 
-                            
126 175,93     

                              
298 545,25     

III. 
Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 

05 
                                            
-       

                                            
-       

IV. 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

06 
                          
1 185 705,70     

                              
779 435,00     

B. Koszty działalności operacyjnej 07 
                          
8 389 211,75     

                         
11 868 602,19     

I. Amortyzacja 08 
                                 
3 006,06     

                                  
2 937,50     

II. Zużycie materiałów i energii 09 
                             
708 203,93     

                           
2 111 843,66     

III. Usługi obce 10 
                          
5 096 251,23     

                           
7 059 030,76     

IV. Podatki i opłaty, w tym: 11 
                                 
4 047,74     

                                
13 785,50     

          - podatek akcyzowy 12 
                                            
-       

                                            
-       

V. Wynagrodzenia 13 
                          
1 208 307,42     

                           
1 513 835,99     

VI. 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w 
tym: 

14 
                             
119 082,67     

                              
158 058,45     

       -emerytalne 15 
                             
110 301,67     

                              
149 916,55     

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 16 
                             
121 827,83     

                              
259 223,05     

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 17 
                          
1 128 484,87     

                              
749 887,28     

C. Zysk (strata) ze sprzedaży  (A - B) 18 
                          
1 125 675,22     

                              
420 250,19     

D. Pozostałe przychody operacyjne 19 
                               
20 357,84     

                              
133 604,06     

I. 
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych 

20 
                                            
-       

                                
75 000,00     

II. Dotacje 21 
                                            
-       

                                            
-       

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  22 
                                            
-       

                                            
-       
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IV. Inne przychody operacyjne 23 
                               
20 357,84     

                                
58 604,06     

E. Pozostałe koszty operacyjne 24 
                               
64 043,49     

                              
369 261,96     

I. 
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych 

25 
                                            
-       

                                            
-       

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 26 
                                            
-       

                                            
-       

III. Inne koszty operacyjne 27 
                               
64 043,49     

                              
369 261,96     

F. 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (C 
+ D - E) 

28 
                          
1 081 989,57     

                              
184 592,29     

G. Przychody  finansowe 29 
                                            
-       

                                
76 947,78     

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 30 
                                            
-       

                                            
-       

          a) od jednostek powiązanych w tym: 31 
                                            
-       

                                            
-       

  
              - w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

32 
                                            
-       

                                            
-       

          b) od jednostkach pozostałych, w tym: 33 
                                            
-       

                                            
-       

  
              - w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

34 
                                            
-       

                                            
-       

II. Odsetki, w tym: 35 
                                            
-       

                                
76 947,78     

          - od jednostek powiązanych 36 
                                            
-       

                                            
-       

III. 
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 
w tym: 

37 
                                            
-       

                                            
-       

          - w jednostkach powiązanych 38 
                                            
-       

                                            
-       

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 39 
                                            
-       

                                            
-       

V. Inne 40 
                                            
-       

                                            
-       

H. Koszty finansowe 41 
                               
42 439,46     

                                
58 754,85     

I. Odsetki, w tym: 42 
                               
42 401,17     

                                
58 701,47     

          - dla jednostek powiązanych 43 
                                            
-       

                                            
-       

II. 
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 
w tym: 

44 
                                            
-       

                                            
-       

          - w jednostkach powiązanych 45 
                                            
-       

                                            
-       

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 46 
                                            
-       

                                            
-       

IV. Inne 47 
                                      
38,29     

                                       
53,38     
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I. 
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub 
części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

48 
                                            
-       

                                            
-       

J. 
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F 
+ G - H +/- I) 

49 
                          
1 039 550,11     

                              
202 785,22     

K. Odpis wartości firmy 50 
                                            
-       

                                
98 710,14     

  I. Odpis wartości firmy - jednostki zalezne 51 
                                            
-       

                                
98 710,14     

  
II. Odpis wartości firmy - jednostki 
współzależne 

52 
                                            
-       

                                            
-       

L. Odpis ujemnej wartości firmy 53 
                                            
-       

                           
1 211 322,43     

  
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki 
zależne 

54 
                                            
-       

                           
1 211 322,43     

  
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki 
współzależne 

55 
                                            
-       

                                            
-       

M. 
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności 

56 
                                            
-       

                                            
-       

N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) 57 
                          
1 039 550,11     

                           
1 315 397,51     

O. Podatek dochodowy 58 
                             
214 489,00     

                                
15 862,00     

P. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

59 
                                            
-       

                                            
-       

R. Zyski (straty) mniejszości 60 
                                 
6 959,97     

                                  
3 494,25     

S. Zysk (strata) netto  (N-O-P+/-R) 61 
                             
832 021,08     

                           
1 303 029,76     
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