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I. CZĘŚĆ – Podsumowanie 

1 WPROWADZENIE 

Podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Memorandum Informacyjnego. Decyzja Inwestycyjna 

odnośnie do papierów wartościowych objętych Memorandum Informacyjnym powinna być każdorazowo 

podejmowana w oparciu o treść całego Memorandum Informacyjnego. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące 

się do treści Memorandum Informacyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia Memorandum 

Informacyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Podsumowanie będące 

częścią Memorandum Informacyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego 

tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy dokument 

podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami Memorandum 

Informacyjnego.  

2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE 
WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU 
MEMORANDUM INFORMACYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI 

 

2.1 Zarząd Emitenta 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 

 Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu, 

 Marcin Marzec – Wiceprezes Zarządu, 

 Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu, 

 Wojciech Glapa – Członek Zarządu, 

 Wojciech Kąkol – Członek Zarządu. 

2.2 Doradcy Biorący udział w sporządzeniu Memorandum Informacyjnego 

Doradca Prawny Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka 

Partnerska z siedzibą w Warszawie oraz Paweł 

Grabowski – Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą 

w Warszawie 

Doradca Finansowy, Dom Maklerski Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie 

 

2.3 Biegli Rewidenci 

Badanie zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008, przegląd 

sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2009 roku wraz z danymi 
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porównywalnymi oraz badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007 przeprowadziła Spółka 

BDO Numerica Spółka Akcyjna. 

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok 2007 Meritum Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

3 INFORMACJE O PAPIERACH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU 

3.1 Informacje o papierach wartościowych 

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym Akcji Serii D. 

 

Akcje Serii D w liczbie 854.764 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) są akcjami 

zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 

170.952,80 złotych (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy). 

 

Akcje Serii D, nie są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w wypadku 

likwidacji Emitenta. 

 

Kod ISIN dla Akcji Serii D zostanie nadany po zawarciu przez Emitenta, zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, umowy z KDPW 

3.2 Warunki oferty i wprowadzenia do obrotu 

Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. z dnia 17 marca 2009 roku 

podwyższony został kapitał zakładowy Arteria S.A. z kwoty 683.811,20 złotych do kwoty 854.764,00 złotych 

poprzez emisję 854.764 nowych Akcji Serii D o wartości nominalnej 20 groszy każda. Akcjonariusze Arteria S.A. 

wyrazili dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości przysługującego im prawa poboru, o którym mowa w art. 433 § 

1 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale określono, iż nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze 

subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd. z siedzibą w Nikozji, 

Ewy Czarzastej – Marzec, Piotra Wojtowskiego oraz Sebastiana Pielacha, tj. akcjonariuszy spółki Trimtab S.A. 

Emisja została opłacona wkładem niepieniężnym w postaci łącznie 1.500.000 akcji spółki Trimtab S.A. 

Powyżej opisana transakcja stanowi realizację ustaleń dokonanych przez strony w Liście Intencyjnym z dnia 23 

grudnia 2008 roku oraz w drodze kolejnych negocjacji, których przedmiotem było nabycie przez Arteria S.A. - 

100% akcji spółki Trimtab S.A. w zamian za objęcie przez akcjonariuszy spółki Trimtab S.A., akcji nowej emisji 

Emitenta. 

Niniejsze Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na rynku regulowanym 854.764 akcji zwykłych na okaziciela Serii D. Akcje zostały wyemitowane, 

zaoferowane oraz objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki Trimtab S.A.: 

1) Mayas Basic Concept Limited, z siedzibą w Nikozji, 

2) Sebastiana Pielacha, 

3) Ewę Czarzastą – Marzec, 

4) Piotra Wojtowskiego. 
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Akcje zostały objęte w następującej proporcji: 

1) Mayas Basic Concept Limited objął akcje nowej emisji w liczbie 606.883 zaoferowane przez Arteria S.A. 

Objęcie nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek 

Handlowych. Na pokrycie obejmowanych 606.883 akcji nowej emisji, Mayas Basic Concept Limited 

dokonał przeniesienia na Arteria S.A. własności 1.065.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co 

najmniej 7.029.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. 

2) Sebastian Pielach objął akcje nowej emisji w liczbie 59.833 zaoferowane przez Arteria S.A. Objęcie 

nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek 

Handlowych. Na pokrycie obejmowanych 59.833. akcji nowej emisji, Sebastian Pielach dokonał 

przeniesienia na Arteria S.A. własności 105.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 

693.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. 

3) Ewa Czarzasta – Marzec objęła akcje nowej emisji w liczbie 170.953 zaoferowanych przez Arteria S.A. 

Objęcie nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek 

handlowych. Na pokrycie obejmowanych 170.953 akcji nowej emisji, Ewa Czarzasta-Marzec dokonała 

przeniesienia na Arteria S.A. własności 300.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 

1.980.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. 

4) Piotr Wojtowski objął akcje nowej emisji w liczbie 17.095 zaoferowanych przez Arteria SA. Objęcie 

nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek 

handlowych. Na pokrycie obejmowanych 17.095 akcji nowej emisji, Piotr Wojtowski dokonał 

przeniesienia na Arteria S.A. własności 30.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 

198.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. 

 

 

4 WYBRANE DANE FINANSOWE; PRZYCZYNY OFERTY I WYKORZYSTANIE 
WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH; CZYNNIKI RYZYKA 

4.1 Wybrane dane finansowe 

Tabela 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe Arteria S.A. (dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 15 501 27 095 50 448 59 881 13 749 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 184 301 -240 1 765 2 681 

Zysk (strata) brutto 2 666 2 132 1 450 2 159 2 522 

Zysk (strata) netto 2 657 2 085 1 505 1 908 2 199 

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 832 909 1 092 2 724 3 076 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 865 -2 296 14 043 3 527 2 389 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 598 -1 503 -17 808 -17 692 -2 258 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 198 -130 2 365 15 549 -139 

Przepływy pieniężne netto razem -265 -3 929 -1 400 1 384 -9 

Aktywa razem 70 133 33 334 51 132 37 119 21 848 
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Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 

Zobowiązania długoterminowe 6 264 615 2 727 309 149 

Zobowiązania krótkoterminowe 31 541 12 161 28 427 18 097 4 893 

Kapitał własny 32 327 20 558 19 978 18 713 16 805 

Kapitał (fundusz) podstawowy 855 684 684 684 684 

Liczba akcji (w szt.) 4 273 820 3 419 056 3 419 056 3 419 056 3 419 056 

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,62 0,61 0,44 0,56 0,64 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,56 6,01 5,84 5,47 4,92 

Źródło: Emitent 

Tabela 2 Skonsolidowane dane finansowe Arteria S.A. (dane w tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 61 972 58 276 127 659 89 432 13 749 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 988 3 723 8 438 4 331 2 696 
Zysk (strata) brutto 3 457 3 642 8 245 4 715 2 537 
Zysk (strata) netto 2 927 2 781 6 489 3 938 2 199 
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 5 480 4 496 10 392 5 673 3 091 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 323 1 119 15 881 6 964 2 389 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-12 366 -2 469 -19 346 -14 373 -2 258 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 741 -2 166 -2 227 15 083 -29 
Przepływy pieniężne netto razem 3 052 -3 516 -5 692 7 674 101 
Aktywa razem 76 566 39 311 62 214 41 937 21 848 
Zobowiązania długoterminowe 6 317 536 3 392 332 120 
Zobowiązania krótkoterminowe 32 285 15 245 32 742 20 350 4 704 
Kapitał własny 37 657 23 427 25 957 20 845 16 805 
Kapitał (fundusz) podstawowy 855 684 684 684 684 
Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 2 767 2 130 5 196 3 430 2 199 
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 160 651 1 292 508 0 
Źródło: Emitent 

Tabela 3 Skonsolidowane dane finansowe Arteria S.A. w tys. zł – III kwartały 2009 roku 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi 

98 765 88 809 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 364 5 239 
Zysk (strata) brutto 4 715 5 116 
Zysk (strata) netto 3 987  3 969 
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)  7 598 6 017 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

2 897 1 589 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-12 366 -7 134 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

10 395 1 111 

Przepływy pieniężne netto razem 926 - 4 434 
Aktywa razem 76 398 59 844 
Zobowiązania długoterminowe 6 221 639 
Zobowiązania krótkoterminowe 27 128 31 682 
Kapitał własny 38 022 22 908 
Kapitał (fundusz) podstawowy 855 684 
Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 3 713 2902 
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 274 1 067 
Źródło: Emitent 
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4.2 Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów 

Oferta objęcia Akcji Serii D została skierowana do akcjonariuszy spółki Trimtab S.A. w dniu 24 marca 2009 roku i 

została opłacona wkładem niepieniężnym w postaci 1.500.000 akcji Trimtab S.A. Wartość wkładu niepieniężnego 

wyniosła 7.229.684,56 PLN (siedem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt 

cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy). 

Przesłanki oferty 

Transakcja została zawarta w celu rozbudowy Grupy Kapitałowej Arteria S.A., w konsekwencji – dalszego 

wzrostu wartości grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

4.3 Czynniki ryzyka 

4.3.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

 Ryzyko związane z rozbudową Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

 Ryzyko związane z procesem integracji po włączeniu przejmowanych Spółek do struktur Grupy 

Kapitałowej Arteria S.A. 

 Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników 

 Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

 Ryzyko roszczeń zleceniodawców oraz ich klientów 

 Ryzyko awarii sprzętu 

 Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji i ryzyko włamania do systemu informatycznego 

 Ryzyko związane z potencjalnym uzależnieniem od zleceniodawców 

 Ryzyko związane z uzależnieniem od cen usług telekomunikacyjnych 

 Ryzyko obniżenia jakości świadczonych usług - czynnik ludzki 

4.3.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Grupa Kapitałowa Arteria S.A. 
prowadzi działalność 

 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

 Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

 Ryzyko spadku marż 

 Ryzyko zmiany przepisów telekomunikacyjnych 

 Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji 

4.3.3 Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla dopuszczanych do obrotu papierów 
wartościowych 

 Ryzyko związane z przyjętą ceną emisyjną akcji serii D  

 Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku 

regulowanym 

 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje  

 Ryzyko ograniczenia płynności obrotu akcjami oraz niestabilności ich kursu 

 Ryzyko znacznej podaży dotychczasowych akcji oraz Akcji Serii D  

 Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia akcji z obrotu na GPW 

 Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku 

z wprowadzeniem Akcji do obrotu regulowanego 



Część I  Podsumowanie 

 13

 Ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem obowiązków przez Emitenta (w tym obowiązków 

informacyjnych) 

 Ryzyko nałożenia kar na inwestorów w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków 

5 INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA 

Tabela 4 Siedziba i adres Emitenta 

Nazwa Arteria Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona Arteria S.A. 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Jana Rosoła 10 

Telefon +48 22 648 80 72 

Fax +48 22 648 40 73 

e-mail office@arteria.pl 

Adres internetowy www.arteria.pl , www.arteriasa.com 

Źródło: Emitent 

5.1 Historia i rozwój Emitenta 

30 listopada 2004 roku: założenie spółki Arteria S.A. z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 złotych 

przez Dariusza Stokowskiego i Riada Bekkara; Właścicielami zostali Dariusz Stokowski (95% akcji) oraz Riad 

Bekkar (5%). W skład pierwszego zarządu powołani zostali Dariusz Stokowski i Riad Bekkar, w skład pierwszej 

Rady Nadzorczej powołani zostali: Marta Stokowska, Paweł Laskowski, Piotr Wocial. 

 

17 stycznia 2005 roku: rejestracja spółki Arteria S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Styczeń 2005 roku: uruchomienie działalności operacyjnej Spółki w oparciu o 50 stanowisk call center. 

 

Styczeń 2006 roku: zwiększenie do 170 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów 

komercyjnych. 

 

16 lutego 2006 roku: zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta: odwołanie Marty Stokowskiej ze 

stanowiska Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Piotra Wociala i Pawła Laskowskiego ze stanowisk Członków 

Rady Nadzorczej oraz powołanie Biruty Makowskiej na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Marty 

Stokowskiej i Jacka Koskowskiego na stanowiska Członków Rady Nadzorczej. 

 

24 kwietnia 2006 roku: sprzedaż 15% akcji Arteria S.A. przez Dariusza Stokowskiego na rzecz Wojciecha 

Bieńkowskiego. 

 

28 czerwca 2006 roku: odwołanie przez Radę Nadzorcą Dariusza Stokowskiego z funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki; powołanie przez Radę Nadzorczą Wojciecha Bieńkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

 

29 czerwca 2006 roku: zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta: odwołanie Biruty Makowskiej ze 

stanowiska Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Marty Stokowskiej i Jacka Koskowskiego ze stanowisk 

Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie Dariusza Stokowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady 
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Nadzorczej oraz Biruty Makowskiej, Jacka Koskowskiego, Marcina Kaczmarkiewicza oraz Rossa Newens’a na 

stanowiska Członków Rady Nadzorczej. 

 

17 lipca 2006: wniesienie wszystkich akcji Arteria S.A. posiadanych przez Dariusza Stokowskiego do Nova 

Holding Ltd. 

 

16 sierpnia: sprzedaż 9,24% akcji Arteria S.A. przez Nova Holding Ltd. na rzecz Domu Maklerskiego IDM S.A. 

 

18 sierpnia 2006 roku: podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie: (i) 

zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podziału akcji, (ii) podwyższenia kapitału zakładowego w 

drodze emisji akcji serii B na okaziciela w celu zaoferowania do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej Domowi 

Maklerskiemu IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, (iii) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 

emisję akcji serii C w drodze oferty publicznej, (iv) wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i 

ich dematerializacji, (v) dalszego istnienia Spółki, (vi) zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta 

 
Sierpień 2006 roku: zwiększenie do 200 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów 

komercyjnych. 

4 września 2006 roku: odwołanie Członków Zarządu oraz powołanie Pana Wojciecha Bieńkowskiego na 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Riada Bekkara na stanowisko członka Zarządu Spółki. 

 

20 września 2006 roku: rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. 

 

21 listopada 2006 roku: przyznanie Arteria S.A. statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych w typie EMITENT oraz rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii A, 

B oraz C. 

 

4 grudnia 2006 roku: podjęcie przez Zarząd Arteria S.A. uchwały o dokonaniu przydziału akcji serii C. W ofercie 

publicznej oferowanych było łącznie 860.00 akcji, w tym: 260.000 akcji w Transzy Otwartej, 600.000 akcji 

w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła: 723 

zapisy na 27.551.531 akcji w Transzy Otwartej, 196 zapisów na 600.000 akcji w Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych. Łącznie złożono 919 ważnych zapisów na 28.151.531 akcji. Stopa alokacji: w Transzy Otwartej 

dla osób, które nie uczestniczyły w book-buildingu – 0,52%(tj. redukcja 99,48%), w Transzy Otwartej dla osób, 

które uczestniczyły w book-buildingu – 1,04%(tj. redukcja 98,96%), w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 

brak redukcji - złożono zapisy na liczbę akcji wskazanych w zaproszeniach. W Transzy Inwestorów 

Instytucjonalnych wystąpiło 21 podmiotów o charakterze instytucjonalnym. 

 

6 grudnia 2006 roku: złożono do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie do 

obrotu na rynku podstawowym: 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 59.056 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 860.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela 

serii C. 

 

11 grudnia 2006 roku: dokonano podsumowania publicznej subskrypcji Arteria S.A., która została 

przeprowadzona w dniach od 22 do 27 listopada 2006 roku Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 

860 000 akcji serii C. Stopa redukcji zapisów na akcje: w Transzy Otwartej dla osób, które nie uczestniczyły 

w book-buildingu – 99,48%, w Transzy Otwartej dla osób, które uczestniczyły w book-buildingu – 98,96%, 
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w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - brak redukcji - złożono zapisy na liczbę akcji wskazanych 

w zaproszeniach. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 28.151.531 

akcji. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 860 

000 akcji serii C. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 18 złotych. Liczba osób, 

które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 919.Liczba osób, którym przydzielono papiery 

wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 919. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie 

zawarto umów o subemisję). Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 15.480.000,00 złotych. 

 

12 grudnia 2006 roku: dopuszczono uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 

obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii A, B, C oraz prawa do akcji serii C. 

 

15 grudnia 2006 roku: wprowadzone zostały w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 

860 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. kodem PLARTER00024. 
 

8 stycznia 2007 roku: zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego do 

kwoty 683.811,20 złotych, na skutek zarejestrowania emisji 860.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty 

każda, przeprowadzonej w drodze publicznej subskrypcji. 

 
17 stycznia 2007 roku: ogłoszenie przez Deutsche Bank AG, iż podmiot zależny DWS Polska TFI S.A. posiada 

200.375 akcji Spółki, które dają 200.375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki, co stanowi 

5,86% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 3.419.056 akcji i dają ogółem 5,86% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.  
 

24 stycznia 2007 roku: zawarto umowę z operatorem telefonii komórkowej P4, tj. spółką pod firmą P4 Sp. z o.o., 

której przedmiotem jest sprzedaż produktów i usług nowego operatora telefonii komórkowej (sprzęt 

telekomunikacyjny, akcesoria, usługi prepaid wraz z dodatkami oraz produkty multimedialne) oraz obsługa 

klientów P4.  
 
31 maja 2007 roku: podpisano umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. dotyczącą zorganizowania oraz zarządzania siecią 

punktów sprzedaży oraz świadczenia usług w zakresie sprzedaży abonamentów platformy cyfrowej „n” oraz 

świadczenia innych usług multimedialnych oraz sprzętu, kart i sprzedaży akcesoriów rekomendowanych przez ITI.  

 

2 lipca 2007 roku: dokonano transakcji zakupu 60 udziałów spółki pod firmą RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdyni, autoryzowanej agencji Banku Handlowego w Warszawie S.A., stanowiących 75% w jej 

kapitale zakładowym i dających 75% głosów na Zgromadzeniu Wspólników RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

Działalność operacyjna RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. prowadzona była w momencie zawarcia opisanej 

transakcji za pośrednictwem 482 przedstawicieli handlowych oraz pracowników spółki zatrudnionych na umowę 

o pracę.  

 

27 września 2007 roku: Dom Maklerski IDM S.A. zwiększył stan posiadania akcji Emitenta powyżej 10% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

 

28 września 2007 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, postanowiło, iż jednostkowe oraz 

skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi 
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Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi 

z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR). 
 
10 października 2007 roku: uruchomionych zostało 90 stanowisk telesprzedaży w Gliwicach co zwiększyło 

ogólną liczbę stanowisk Call Center posiadanych przez Emitenta do 300.  

 

14 listopada 2007 roku: podpisana została umowa z Media Saturn Holding Sp. z o.o., która określiła zasady 

wzajemnej współpracy w zakresie stworzenia Stref Usług oraz ich lokalizacji zarówno w już istniejących, jak i 

nowopowstających marketach Media Markt oraz Saturn. Usługi te obejmują w szczególności usługi 

telekomunikacyjne oraz usługi multimedialne w tym rozprowadzania drogą satelitarną, kodowanych programów 

telewizyjnych oraz radiowych w technologii cyfrowej.  

 

7 kwietnia 2008 roku: Deutsche Bank AG poinformował o wzroście zaangażowania (poprzez podmiot zależny 

DWS Polska TFI S.A.) w akcjonariacie Emitenta. Liczba posiadanych akcji przez fundusz po wzroście 

zaangażowania wyniosła 343.066 sztuk akcji dających 343.066 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co 

stanowi 10,034% kapitału zakładowego Emitenta wynoszącego 3.419.056 akcji i dającego ogółem 10,034% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

18 kwietnia 2008 roku: decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wyrażona została zgoda na 

wyodrębnienie i przeniesienie do spółki zależnej części działalności Emitenta związanej z prowadzeniem przez 

Emitenta sprzedaży detalicznej, w szczególności w drodze zbycia lub wniesienia aportem zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Emitenta w zakresie i w sposób ustalony przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą. 

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjęta została uchwała o zmianach w składzie 

Rady Nadzorczej. 

 

16 lipca 2008 roku:  dokonano zakupu 89 % udziałów w Spółce Polymus Sp. z o.o. tj. 356 udziałów o wartości 

nominalnej 500 złotych każda, stanowiących łącznie 89 % kapitału zakładowego spółki i dających 89% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników. Ostateczna wartość zawieranej transakcji została uzależniona od zysku netto 

osiągniętego przez spółkę Polymus Sp. z o.o. na koniec 2008 roku. 

 

6 sierpnia 2008 roku: zarejestrowana została spółka Arteria Retail S.A. w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000311056, której Emitent jest 

jedynym akcjonariuszem. Wysokość kapitału zakładowego wyniosła 3.000.000 złotych. Arteria Retail S.A. została 

powołana do zarządzania ogólnopolską siecią sprzedaży detalicznej oferującą produkty i usługi dostawców 

z obszaru telekomunikacji komórkowej, telekomunikacji stacjonarnej (w tym dostęp do Internetu) oraz telewizji 

cyfrowej. 

 

23 września 2008 roku: podjęto decyzję o przystąpieniu do Programu Wspierania Płynności, wprowadzonego 

przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie, Zarząd Emitenta rozpoczął 

realizację zobowiązań spoczywających na emitentach uczestniczących w Programie. 

 

30 września 2008 roku: nabyte zostały aktywa o znacznej wartości w spółce RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

Przedmiotem transakcji był zakup 12 udziałów w spółce RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., stanowiących 15% 

kapitału zakładowego tej spółki. W wyniku zawartej transakcji, udział Emitenta w RIGALL DISTRIBUTION Sp. z 

o.o wzrósł do poziomu 90% w kapitale zakładowym spółki, dających 90% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 
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27 listopada 2008 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, wyraziło zgodę na przeniesienie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w szczególności w drodze sprzedaży lub wniesienia aportem na 

kapitał zakładowy, w sposób i na warunkach ustalonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą. 

Zgoda dotyczyła wszelkich czynności związanych z wyodrębnieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Emitenta związanej z prowadzeniem „call center” i jej zbyciem pod każdą prawnie możliwą postacią, w tym w 

drodze sprzedaży lub wniesienia aportem na kapitał zakładowy, na rzecz spółki bezpośrednio lub pośrednio 

zależnej, wskazanej przez Zarząd. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmian w 

składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

 

19 grudnia 2008 roku: zawarcie pomiędzy Emitentem oraz Arteria Retail S.A. umowy dotyczącej zbycia aktywów 

o znacznej wartości. Przedmiotem umowy była sprzedaż przez Emitenta wydzielonej organizacyjnie i finansowo 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej do prowadzenia sprzedaży detalicznej do Arteria Retail S.A.  

 

23 grudnia 2008 roku: podpisany został List Intencyjny pomiędzy Emitentem oraz akcjonariuszami spółki pod 

firmą Trimtab S.A. Zgodnie z podpisanym dokumentem, intencją Emitenta oraz akcjonariuszy spółki Trimtab S.A. 

było zawarcie umowy, której przedmiotem będzie nabycie przez Emitenta 100% akcji spółki Trimtab S.A. 

w zamian za objęcie przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki Trimtab S.A., akcji nowej emisji Emitenta. List 

Intencyjny przewidywał powołanie Pana Marcina Marca na Wiceprezesa Zarządu Arteria S.A.  

 

23 stycznia 2009 roku: Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza 

Stokowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz uchwałę w sprawie powołania Pana 

Marcina Marca do składu Zarządu, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Spółki. 

 
16 lutego 2009 roku: rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Arteria S.A. oraz funkcji Prezesa 

Zarządu Arteria Retail S.A. złożył pan Riad Bekkar. Jako przyczynę swojej rezygnacji z zajmowanych stanowisk 

podał przyczyny zdrowotne. 

 

19 lutego 2009 roku: Dom Maklerski IDM S.A. poinformował o zwiększeniu swojego zaangażowania w spółce 

Arteria S.A. do poziomu 11,54% w kapitale zakładowym Emitenta, dającego 394 664 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

 
10 marca 2009 roku: zawarta została transakcja, której przedmiotem było nabycie 100% udziałów w spółce pod 

firmą Gallup Polska Sp. z o.o. Gallup Polska Sp. z o.o. jest silnym regionalnie call center, posiadającym 140 

stanowisk w Rudzie Śląskiej. Spółka specjalizuje się w obsłudze telefonicznej klientów największych firm 

wywodzących się z branży energetycznej i gazowniczej (Vattenfall, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

oraz Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego). 

 
17 marca 2009 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu. Na podstawie uchwały podwyższony został kapitał zakładowy Emitenta z 

kwoty 683.811,20 złotych do kwoty 854.764,00 złotych poprzez emisję 854.764 nowych akcji serii D o wartości 

nominalnej 20 groszy każda. Akcjonariusze Emitenta wyrazili dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości 

przysługującego im prawa poboru, o którym mowa w art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale 

określono, iż nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do 
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spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd z siedzibą w Nikozji, Ewy Czarzastej - Marzec, Piotra Wojtowskiego 

oraz Sebastiana Pielacha. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło także uchwałę o zmianie w 

składzie Rady Nadzorczej. Pana Rossa Newens zastąpił pan Tomasz Filipiak.  

 
26 marca 2009 roku: podpisana została umowa o współpracy w zakresie dystrybucji produktów i usług pomiędzy 

Arteria Retail S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Emitenta) i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie. Na podstawie umowy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o (PTC) zleciła Arteria Retial S.A. 

dystrybucję usług z oferty Heyah. Obejmuje ona prowadzenie sprzedaży produktów i usług telekomunikacyjnych 

operatora w ramach ogólnopolskiej sieci detalicznej Arteria Retail S.A., zlokalizowanej we wszystkich salonach 

Media Saturn Holding (Media Markt i Saturn). 

 
30 marca 2009 roku: nabyte zostały aktywa o znacznej wartości w postaci 1.500.000 akcji na okaziciela spółki 

pod firmą Trimtab S.A. Do nabycia aktywów doszło w wyniku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Emitenta w dniu 17 marca 2009 roku, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze 

emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany 

Statutu. Podstawą nabycia są umowy zawarte przez Emitenta z dotychczasowymi akcjonariuszami spółki Trimtab 

S.A. Nabycie aktywów nastąpiło w drodze 1) objęcia przez Mayas Basic Concept Limited zaoferowanych przez 

Emitenta, akcji nowej emisji w liczbie 606.883 w drodze subskrypcji prywatnej. Na pokrycie obejmowanych 

606.883 akcji nowej emisji, Mayas Basic Concept Limited dokonał przeniesienia na Emitenta własności 1.065.000 

akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 7.029.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem 

sporządzonej wyceny wnoszonych akcji; 2) objęcia przez Sebastiana Pielacha zaoferowanych przez Emitenta, 

akcji nowej emisji w liczbie 59.833 w drodze subskrypcji prywatnej. Na pokrycie obejmowanych 59.833. akcji 

nowej emisji, Sebastian Pielach dokonał przeniesienia na Emitenta własności 105.000 akcji spółki Trimtab S.A. o 

łącznej wartości co najmniej 693.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych 

akcji; 3) objęcia przez Ewą Czarzastą – Marzec zaoferowanych przez Emitenta, akcji nowej emisji w liczbie 

170.953 w drodze subskrypcji prywatnej. Na pokrycie obejmowanych 170.953 akcji nowej emisji, Ewa Czarzasta-

Marzec dokonała przeniesienia na Emitenta własności 300.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co 

najmniej 1.980.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji; 4) objęcia 

przez Piotra Wojtowskiego zaoferowanych przez Emitenta, akcji nowej emisji w liczbie 17.095 w drodze 

subskrypcji prywatnej. Na pokrycie obejmowanych 17.095 akcji nowej emisji, Piotr Wojtowski dokonał 

przeniesienia na Emitenta własności 30.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 198.000,00 

złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. Każdy z obejmujących akcje nowej 

emisji, zobowiązał się względem Emitenta, że począwszy od dnia zawarcia opisywanej umowy przez okres 24 

miesięcy, nie dokona zbycia ani obciążenia posiadanych akcji Emitenta na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Emitenta. Łączna wartość aktywów nabytych przez Emitenta w drodze opisanych umów wyniosła 

zatem nie mniej niż 9.900.000,00 złotych (przy łącznej cenie emisyjnej całej emisji akcji serii D wynoszącej 

7.299.684,56 złotych).  

 

23 kwietnia 2009 roku: dokonanie przez Sąd Rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta w związku z emisją Akcji Serii D Emitenta. Na podstawie postanowienia z dnia 22 kwietnia 2009 roku, 

Sąd postanowił o wpisie zmiany wysokości kapitału zakładowego z 683.811,20 złotych do 854.764,00 złotych 

oraz o wpisie zmiany liczby akcji wszystkich emisji z liczby 3.419.056 do 4.273.820 poprzez zarejestrowanie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze rejestracji 854 764 Akcji Serii D.”. 
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20 maja 2009 roku: odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem było m.in. 

wyrażenie zgody na wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacja oraz 

upoważnienie organów spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D 

w depozycie papierów wartościowych. 

 
29 maja 2009 roku: Nova Group (Cyprus) Limited poinformowała o znaczącym wzroście swojego 

zaangażowania i przekroczeniu progu 5% na WZA Arteria SA. Liczba akcji posiadanych akcji przez Nova Group 

(Cyprus) Limited wynosi odpowiednio 1.345.983 akcje, dające 31,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta, co stanowi 31,49% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 4 273 820 akcji zwykłych na okaziciela. 

 

29 czerwca 2009 roku: Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące powołania do składu Zarządu Spółki 

na kolejną kadencję trzyletnią, począwszy od dnia 4 września 2009 r.: 

 Pana Wojciecha Bieńkowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,  

 Pana Marcina Marca, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu,  

 Pana Grzegorza Grygiela, powierzając mu funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe 

oraz za prowadzenie ksiąg rachunkowych. 
 

2 lipca 2009 roku : Pioneer Pekao Investment Management SA zawiadomił o wzroście łącznego zaangażowania 

do poziomu 6,95% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w zakresie instrumentów 

finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao 

Investment Management SA usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.  

Ponadto Pioneer Pekao Investment Management S.A., zawiadomił w imieniu funduszy : 

1. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, 

2. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, 

3. Specjalistyczny FIO Telekomunikacji Polskiej, 

o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,69% całkowitej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach 

wykonywania przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym 

funduszy do poziomu 243 000 sztuk akcji spółki co stanowi 5,69% w kapitale zakładowym spółki Arteria S.A. 

 

3 sierpnia 2009 roku: w związku z postanowieniami umowy zawartej w dniu 23 grudnia 2008 roku, której 

przedmiotem było określenie warunków na jakich Arteria S.A. zwiększy swoje zaangażowanie w spółce Polymus 

Sp. z o.o. poprzez zakup 40 udziałów od Pana Tomasza Makaruka, Spółka złożyła oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy sprzedaży udziałów zawartej z Tomaszem Makarukiem. Powodem odstąpienia od umowy jest 

powzięcie informacji ze spółki Polymus Sp. z o.o. o wadzie prawnej udziałów będących przedmiotem opisanej 

umowy oraz nieskuteczności ich nabycia przez Pana Tomasza Makaruka. 

24 sierpnia 2009 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej 

Spółki na kolejną kadencję trzyletnią kończącą się w dniu 24 sierpnia 2012 roku dotychczasowych członków Rady 

Nadzorczej w osobach pana Dariusza Stokowskiego, pana Grzegorza Leszczyńskiego, pana Piotra 

Kulikowskiego, pana Cezarego Kubackiego oraz pana Tomasza Filipiaka. 

7 października 2009 roku: Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Emitenta pana Wojciecha 

Glapę oraz pana Wojciecha Kąkola. 
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5.2 Ogólny zarys działalności 

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. działa na rynku outsourcingu procesów biznesowych (Business Process 

Outsourcing). Specjalizuje się w usługach outsourcingu procesów sprzedaży usług i obsługi klienta. Dzięki w pełni 

zintegrowanej ofercie rozwiązań sprzedażowych, zarządczych, technologicznych i konsultingowych, Arteria S.A. 

prowadzi duże projekty sprzedażowe oraz przejmuje działalność operacyjną działów sprzedaży w dużych 

korporacjach.  

Główne obszary działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. to: 

 sprzedaż usług i obsługi klienta, prowadzona w ramach trzech własnych kanałów sprzedaży, 

zintegrowanych technologicznie w ramach multikanałowej platformy sprzedaży, które tworzą: 

a) telefoniczna sprzedaż aktywna realizowana w call centers działających w trzech lokalizacjach 

(Warszawa, Gliwice, Ruda Śląska), w oparciu o  jednorodne środowisko informatyczne, 

b) outsourcing  sprzedaży usług prowadzony w nowoczesnych sieciach handlowych (Media Markt, 

Saturn), 

c)  mobilna sprzedaż aktywna za pośrednictwem przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju, 

 usługi konsultingu biznesowego i procesowego dla dużych organizacji, 

 budowanie kanałów sprzedaży i obsługi klienta na zlecenie, 

 usługi wsparcia sprzedaży obejmujące działania z obszaru marketingu, obsługi oraz integracji 

systemowej kanałów sprzedaży, 

 

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. posiada rozbudowane zasoby operacyjne, skupione w ramach posiadanych 

centrów biznesowych. Tworzy je zespół 1600 konsultantów i mobilnych handlowców, zdolnych do realizowania 

35 000 kontaktów sprzedażowych dziennie. Efektem tych działań jest ponad 600 000 sprzedanych produktów i 

podpisywanych umów handlowych rocznie. Dzięki posiadanym zasobom, wpieranym przez technologie 

informatyczne, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. jest obecnie liderem na rynku usług outsourcingu sprzedaży w 

Polsce. 
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Rysunek 1. Model biznesowy Grupy Kapitałowej Arteria SA  

 
Źródło: Emitent 

Model biznesowy działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. został zbudowany w oparciu o multikanałową  

platformę sprzedaży. Jest ona przygotowana operacyjnie do realizowania zleceń zarówno w ramach wybranego 

kanału, bądź na życzenie klienta, w dwóch lub w trzech, przenikających się wzajemnie kanałach sprzedaży. 

Każdy z realizowanych projektów może zostać wzbogacony usługami wsparcia sprzedaży i marketingu, który 

dzięki działaniom: kreacyjnym, produkcyjnym i motywacyjnym podnosi efektywność sprzedaży. Model biznesowy 

Grupy Kapitałowej Arteria S.A. uzupełniają zasoby realizujące projekty w obszarze zarządzania procesami 

biznesowymi oraz usług konsultingowych. Wszystkie kanały sprzedaży zintegrowane są w ramach uniwersalnej 

platformy technologicznej, co umożliwia pozostałym dostawcom klienta realizowanie usług z wykorzystaniem 

rozwiązań procesowych oferowanych przez Grupę Kapitałową Arteria SA.  

Unikalny model biznesowy Grupy Kapitałowej Arteria S.A. pozwala na kierowanie kompleksowej oferty usług 

sprzedażowych do dużych korporacji, prowadzących działalność gospodarczą w branży telefonii mobilnej i 

stacjonarnej, energetyki i usług komunalnych, płatnych telewizji cyfrowych, wydawnictw specjalistycznych, branży 

usług finansowych oraz FMCG.  
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Rysunek 2. Aktualny Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

 
Źródło: Emitent 

ARTERIA S.A. jest spółką dominującą wobec następujących podmiotów: 

 
RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - 90% kapitału zakładowego i 90% w ogólnej liczbie 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Arteria Retail S.A. z siedzibą w Warszawie - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu. 

Polymus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 89% kapitału zakładowego i 89% w ogólnej liczbie głosów 

na Zgromadzeniu Wspólników. 

Trimtab S.A. z siedzibą w Warszawie - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu.   

Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie - 

(pośrednio poprzez Trimtab S.A.) 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników.   

SellPoint Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (pośrednio poprzez Trimtab S.A.) 100% kapitału 

zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.   

Gallup Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie 

głosów na Zgromadzeniu Wspólników.  

Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 75% kapitału zakładowego i 75% 

w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

5.3 Strategia i Rozwój 

Grupa Kapitałowa zamierza koncentrować się na obecnie prowadzonej działalności. Jest  to obszar outsourcingu 

procesów sprzedaży usług i obsługi klienta. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej na najbliższe trzy lata jest 

wzrost skali prowadzonej działalności. Zarząd Spółki zamierza osiągnąć wyznaczone cele zarówno poprzez 

dynamiczny wzrost obecnie posiadanych kanałów sprzedaży, jak i rozbudowę aktywów tworzących 
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multikanałową platformę sprzedaży. Dlatego priorytetowym elementem strategii rozwoju jest akwizycja kolejnych 

podmiotów i włączenie ich zasobów do modelu biznesowego Grupy Kapitałowej. Efektem planowanych przejęć 

ma być wzbogacenie obecnie posiadanych kompetencji Grupy Kapitałowej o nowe zasoby.  Równolegle  trwają 

rozmowy w sprawie rozpoczęcia sprzedaży usług i produktów teleinformatycznych w kolejnych wielko 

powierzchniowych sieciach handlowych.   
Strategia rozwoju organicznego przewiduje systematyczne rozszerzanie portfela klientów. Grupa Kapitałowa 

zamierza koncentrować się na  projektach o dużej skali, przejmować działy sprzedaży dużych korporacji, a z 

najważniejszymi klientami budować relacje kluczowego dostawcy usług sprzedaży i obsługi klienta.  

Jest to możliwe dzięki zintegrowanej ofercie usług Grupy Kapitałowej, której trzon stanowi multikanałowa 

platforma sprzedaży i obsługi klienta.   
 

Główne cele strategiczne Grupy Kapitałowej, przewidziane do realizacji w obszarze rozbudowy obecnie 

posiadanych kanałów sprzedaży to : 

 call center: znaczący wzrost ilości stanowisk, 

 sprzedaż aktywna: wzrost ilości mobilnych handlowców 

 outsourcing sprzedaży usług: realizacja sprzedaży w kolejnych wielko powierzchniowych sieciach 

handlowych 

 

Realizacji wyznaczonych celów strategicznych mają służyć  następujące działania: 

 koncentracja posiadanych zasobów  w ramach centrów biznesowych,  

 standaryzacja  zarządzania  Grupą Kapitałową poprzez centra usług,  

 kompleksowa oferta usług  kierowana do klientów z poziomu Grupy Kapitałowej, 

 akwizycje. 

5.4 Środki trwałe 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 Spółka Arteria S.A. posiada środki trwałe o łącznej wartości netto 4 357 

tys. zł 

Tabela 5 Wykaz środków trwałych Emitenta w tys. zł 

Wyszczególnienie  Na dzień 
stwierdzenia 

równoważności 

XII 2008 r. XII 2007r. XII 2006 r. 

Grunty (prawo wieczystego użytkowania) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki i lokale 719,62 769,05 77,73 27,19 

Urządzenia techniczne i maszyny 1 435,14 852,80 1 185,66 1 049,93 
Środki transportu 715,80 747,03 617,47 173,53 
Inne środki trwałe 1 585,23 1 988,56 2 313,36 408,79 
Suma 4 455,79 4 357,44 4 194,21 1 659,43 

Źródło: Emitent 
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Tabela 6 Wykaz środków trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta w tys. zł 

Wyszczególnienie  Na dzień 
stwierdzenia 

równoważności 

XII 2008 r. XII 2007r. XII 2006 r. 

Grunty (prawo wieczystego użytkowania) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki i lokale 844,14 815,72 102,51 27,19 

Urządzenia techniczne i maszyny 2 363,30 1 122,87 1 214,56 1 049,93 
Środki transportu 1 200,16 952,62 714,38 173,53 
Inne środki trwałe 4 585,94 2 113,01 2 448,67 408,79 

Suma 8 993,54 5 004,22 4 480,12 1 659,43 
 Źródło: Emitent 

 

W latach 2006 - 2008 wartość bilansowa środków trwałych Emitenta sukcesywnie wzrastała. Rozwój i 

zwiększanie skali działalności segmentów operacyjnych przekłada się na nowe inwestycje w majątek trwały, 

niezbędne do realizacji długofalowych założeń strategicznych. 

6 WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA i PERSPEKTYWY 

6.1 Wyniki przedsiębiorstwa 

Historyczne dane finansowe Emitenta prezentują: zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A. za 

rok 2006-2008, poddane przeglądowi jednostkowe sprawozdanie finansowe za półrocze 2009 wraz z danymi 

porównywalnymi za I półrocze 2008 roku oraz zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2007-

2008, poddane przeglądowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe za półrocze 2008, poddane przeglądowi 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za półrocze 2009 oraz nie poddane badaniu ani przeglądowi 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 2009 roku.  

Tabela 7 Wyniki jednostkowe Arteria S.A. w tys. zł w okresie 2006 – 30.06.2009 

  Wyszczególnienie  30.06.2009   30.06.2008  2008 2007 2006 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 

15 501 27 095 50 448 59 881 13 749 

  Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 501 11 206 26 040 18 411 13 749 

  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 0 15 889 24 408 41 470 0 

II. Koszty sprzedanych prod. tow. mat. 14 155 25 658 47 548 55 408 9 817 
  Koszty wytworzenia sprzed. Produktów 14 155 11 062 23 415 18 398 9 817 
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 14 596 24 133 37 009 0 

III. Zysk (strata brutto) ze sprzedaży (I-II) 1 346 1 437 2 900 4 473 3 932 
IV. Koszty sprzedaży 535 117 701 484 38 
V. Koszty ogólnego zarządu 1 605 1 016 2 407 2 223 1 284 

VI. Zysk ze sprzedaży (III-IV-V) -793 304 -208 1 766 2 610 
  Pozostałe przychody operacyjne 3 237 0 1 102 84 
  Pozostałe koszty operacyjne 2 260 3 33 103 13 

VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 184 301 -240 1 765 2 681 
  Przychody finansowe 2 960 1 986 1 992 480 35 
  Koszty finansowe 477 154 302 86 194 

VIII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 666 2 132 1 450 2 159 2 522 
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 

IX. Zysk (strata) brutto 2 666 2 132 1 450 2 159 2 522 
  Podatek dochodowy 10 47 -55 251 323 

  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0 0 0 0 0 
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  Wyszczególnienie  30.06.2009   30.06.2008  2008 2007 2006 
X. Zysk (strata) netto 2 657 2 085 1 505 1 908 2 199 

Źródło: Emitent. 

 

Tabela 8 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Arteria S.A. w okresie 2006 – 30.06.2009 w 
tys. zł 

  Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 

61 972 58 276 127 659 89 432 13 749 

  Przychody netto ze sprzedaży produktów 61 131 42 388 103 205 47 962 13 749 

  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 841 15 889 24 454 41 470 0 

II. Koszty sprzedanych prod. tow. mat. 53 356 52 542 113 798 81 296 9 802 
  Koszty wytworzenia sprzed. Produktów 52 505 37 946 89 189 44 287 9 802 
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 851 14 596 24 609 37 009 0 

III. Zysk (strata brutto) ze sprzedaży (I-II) 8 616 5 734 13 861 8 136 3 947 
IV. Koszty sprzedaży 865 117 779 484 38 
V. Koszty ogólnego zarządu 3 921 1 913 5 693 3 301 1 284 

VI. Zysk ze sprzedaży (III-IV-V) 3 830 3 704 7 389 4 351 2 625 
  Pozostałe przychody operacyjne 316 22 1 143 106 84 
  Pozostałe koszty operacyjne 158 3 94 126 13 

VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 988 3 723 8 438 4 331 2 696 
  Przychody finansowe 63 79 97 480 35 
  Koszty finansowe 594 159 290 96 194 

VIII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 457 3 642 8 245 4 715 2 537 
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 

IX. Zysk (strata) brutto 3 457 3 642 8 245 4 715 2 537 
  Podatek dochodowy 530 861 1 756 777 338 

  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0 0 0 0 0 

X. Zysk (strata) netto 2 927 2 781 6 489 3 938 2 199 
XI. Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 2 767 2 130 5 196 3 430 2 199 
XII. Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 160 651 1 292 508 0 
Źródło: Emitent. 

Tabela 9 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Arteria S.A. w okresie 01.01.2009 – 
30.09.2009 w tys.zł 

  Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 

98.765 88 809 

  Przychody netto ze sprzedaży produktów 92 787 68 761 

  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 5 978 20 048 

II. Koszty sprzedanych prod. tow. mat. 88 083 80 762 
  Koszty wytworzenia sprzed. Produktów 82 205 62 023 
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 878 18 739 

III. Zysk (strata brutto) ze sprzedaży (I-II) 10 682 8 047 
IV. Koszty sprzedaży 1 194 306 
V. Koszty ogólnego zarządu 4 056 2 522 

VI. Zysk ze sprzedaży (III-IV-V) 5 432 5 219 
  Pozostałe przychody operacyjne 557 40 
  Pozostałe koszty operacyjne 625 20 

VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 364 5 239 
  Przychody finansowe 74 85 
  Koszty finansowe 723 208 

VIII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 4 715 5 116 
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 

IX. Zysk (strata) brutto 4 715 5 116 



Część I  Podsumowanie 

 26

  Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
  Podatek dochodowy 728 1 147 

  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0  

X. Zysk (strata) netto 3 987 3 969 
XI. Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 3 713 2 902 
XII. Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 274 1 067 
Źródło: Emitent 

Grupa Kapitałowa Arteria SA osiągnęła narastająco po III kwartałach 2009 roku przychody ze sprzedaży na 

poziomie 98,8 mln zł i wypracowała 10,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej, co daje dynamikę wzrostu na 

poziomie odpowiednio 11,2% oraz 32,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym okresie, 

Spółka odnotowała wzrost na poziomie EBITDA o 40,1%, natomiast skonsolidowany zysk netto przypadający 

jednostce dominującej wyniósł 3,7 mln zł, wykazując w stosunku do III kwartału 2008 roku (2,9 mln zł) 27,9% 

dynamikę wzrostu. 

6.2 Płynność i zasoby kapitałowe 

Arteria S.A. 

Tabela 10 Struktura Pasywów Arteria S.A. w tys. zł 

PASYWA 
 stan na dzień  

 30.06.2009   30.06.2008   31.12.2008   31.12.2007   31.12.2006  
I. Kapitał własny 32 327 20 558 19 978 18 713 16 805 
1. Kapitał (fundusz) podstawowy 855 684 684 684 684 
2. Kapitał (fundusz) zapasowy 23 730 14 209 14 209 14 209 14 209 
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 3 580 1 912 -286 
4. Zysk (strata) netto 2 657 2 085 1 505 1 908 2 199 
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania           
1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 5 649 0 0 0 33 
2. Pozostałe zobowiązania finansowe 492 512 605 204 86 
3. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 0 0 0 0 0 
4. Rezerwa na podatek odroczony 124 103 122 104 30 
5. Rezerwy długoterminowe 0 0 2 000 0 0 
6. Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 
Razem Zobowiązania długoterminowe 6 264 615 2 727 309 149 
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 25 289 7 756 21 699 15 943 3 566 
2. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 5 260 3 281 5 869 1 327 67 
3. Pozostałe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 
4. Bieżące zobowiązania podatkowe 884 1 084 783 646 1 071 
5. Rezerwy krótkoterminowe 107 40 0 80 59 
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 76 101 130 
7. Pozostałe zobowiązania  0 0 0 0 0 
8. Zobowiązania związane bezp. z aktywami trwałymi ... 0 0 0 0 0 
Razem zobowiązania krótkoterminowe 31 541 12 161 28 427 18 097 4 893 
PASYWA RAZEM 70 133 33 334 51 132 37 119 21 848 
Źródło: Emitent 

Główne instrumenty finansowe, z których korzysta Spółka to kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego i 

dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe.   

Tabela 11 Wskaźniki zadłużenia Arteria S.A. w % 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wskaźniki ogólnego zadłużenia 54% 38% 61% 50% 23% 
Udział kapitału własnego w aktywach 46% 62% 39% 50% 77% 
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 117% 62% 156% 98% 30% 
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Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 19% 3% 14% 2% 1% 
Źródło: Emitent 

 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do ogólnej sumy pasywów 

Wskaźnik udziału kapitału własnego w aktywach - stosunek kapitału własnego do aktywów 

Wskaźnik zobowiązań do kapitału - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do kapitału własnego 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - zobowiązania długoterminowe do kapitału własnego 

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi na pozycję zobowiązań krótkoterminowych składają się 

zobowiązania handlowe z tytułu dostaw usług i produktów oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów.  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingowych zostały powiększone w pierwszym półroczu 2009 

roku o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych. 

 

Tabela 12 Wskaźniki płynności Arteria S.A. 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności  0,59 1,29 0,44 1,12 3,65 
Wskaźnik płynności II szybkiej płynności 0,43 0,55 0,29 0,54 0,08 
Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności 0,01 0,10 0,02 0,08 0,02 
Źródło: Emitent 

 

Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności- aktywa obrotowe przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności II- szybkiej płynności- aktywa obrotowe minus zapasy minus rozliczenia międzyokresowe 

przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności- środki pieniężne i papiery wartościowe przez zobowiązania 

krótkoterminowe 

Niski poziom wskaźnika szybkiej wypłacalności wynika z tego, że środki pieniężne generowane z działalności 

operacyjnej alokowane są w rozwój działalności (rozbudowa infrastruktury, narzędzia i systemy oraz udziały w 

podmiotach zależnych) przekładający się na wzrost skali sprzedaży i polepszenie marż na sprzedaży. Ponadto 

Spółka dynamicznie i elastycznie zarządza swoimi zasobami finansowymi, prowadzi stałą kontrolę przepływów 

finansowych. Nadwyżki finansowe w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi lokowane były na 

lokatach krótkoterminowych, stąd poziom wskaźnika szybkiej wypłacalności nie oddaje sytuacji płynnościowej 

Spółki. Zdaniem Zarządu Arteria S.A. w spółce nie występuje aktualnie ryzyko utraty płynności. 

Grupa Kapitałowa Arteria 

Tabela 13 Struktura Pasywów Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (w tys. zł) 

PASYWA 
 stan na dzień  

 30.06.2009   30.06.2008   31.12.2008   31.12.2007   31.12.2006  
I. Kapitał własny 37 657 23 427 25 957 20 845 16 805 
1. Kapitał podstawowy 855 684 684 684 684 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna) 0 0 0 0 0 

3. Udziały własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 0 
4. Kapitał zapasowy 23 140 14 209 14 209 14 209 14 209 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 0 
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0 0 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 314 5 113 5 118 1 912 -286 
8. Zysk (strata) netto 2 767 2 130 5 196 3 430 2 199 
9. Kapitał mniejszości 581 1 291 750 610 0 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 909 15 884 36 257 21 092 5 043 
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1. Rezerwy na zobowiązania 307 103 123 208 89 
2. Zobowiązania długoterminowe 6 317 536 3 392 332 120 

w tym: kredyty i pożyczki 5 649 0 0 0 33 
3. Zobowiązania krótkoterminowe  32 285 15 245 32 742 20 350 4 704 
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0   0 0 
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 32 285 15 245 32 742 20 350 4 704 

w tym: kredyty i pożyczki 10 689 3 250 6 722 1 720 67 
    3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0 0 
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 202 130 

Pasywa  razem 76 566 39 311 62 214 41 937 21 848 
Źródło: Emitent 

Tabela 14 Struktura Pasywów Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (w tys. zł) – III kwartały 2009 

PASYWA 
 stan na dzień  

 30.09.2009   30.09.2008  
I. Kapitał własny 38 022 22 908 
1. Kapitał podstawowy 855 684 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)   

3. Udziały własne (wielkość ujemna)   
4. Kapitał zapasowy 23 140 14 209 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny   
6. Pozostałe kapitały rezerwowe   
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 314 5 113 
8. Zysk (strata) netto 3 713 2 902 
9. Kapitał mniejszości 695 1 676 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 682 35 261 
1. Rezerwy na zobowiązania 443 193 
2. Zobowiązania długoterminowe 6 221 639 

w tym: kredyty i pożyczki 5 244  
3. Zobowiązania krótkoterminowe  27 128 31 682 
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 10 341 19 200 
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 787 12 482 

w tym: kredyty i pożyczki 9 066 3 517 
    3.3. Fundusze specjalne   
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 890 2 747 

Pasywa razem 76 398 59 844 
Źródło: Emitent 

 

Podobnie jak w przypadku danych jednostkowych, w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi 

najistotniejszą pozycją pasywów były zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Ich sukcesywny 

wzrost był wynikiem wzrostu skali działalności. W roku 2006 zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 34% 

przychodów, natomiast w roku 2008 stanowiły 26% przychodów. 

Tabela 15 Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w %  

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wskaźniki ogólnego zadłużenia 51% 40% 58% 50% 23% 
Udział kapitału własnego w aktywach 49% 60% 42% 50% 77% 
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 103% 68% 140% 101% 30% 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 17% 2% 13% 2% 1% 
Źródło: Emitent 
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Tabela 16 Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w % - III kwartały 2009 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Wskaźniki ogólnego zadłużenia 49% 59% 
Udział kapitału własnego w aktywach 50% 38% 
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 99% 154% 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 16% 3% 

Źródło: Emitent 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do ogólnej sumy pasywów 

Wskaźnik udziału kapitału własnego w aktywach - stosunek kapitału własnego do aktywów 

Wskaźnik zobowiązań do kapitału - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do kapitału własnego 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - zobowiązania długoterminowe do kapitału własnego 

 

Tabela 15 Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w % powyżej przedstawia poziom wskaźników 

zadłużenia w Grupie Kapitałowej Arteria S.A. W miarę rozwoju działalności oraz konsolidacji przejmowanych 

Spółek, poziom zadłużenia w porównaniu do ogólnej sumy pasywów sukcesywnie rósł, jednakże zdaniem 

Zarządu Emitenta nie stanowi to istotnego ryzyka z punktu widzenia działalności Emitenta. 

 

Tabela 17 Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Arteria S.A.  

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności  0,75 1,35 0,76 1,21 3,79 
Wskaźnik płynności II szybkiej płynności 0,52 1,01 0,44 0,90 3,73 
Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności 0,16 0,42 0,09 0,42 0,04 
Źródło: Emitent 

Tabela 18 Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Arteria S.A - III kwartały 2009 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności  0,80 0,84 
Wskaźnik płynności II szybkiej płynności 0,50 0,63 
Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności 0,11 0,11 

Źródło: Emitent 

Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności- aktywa obrotowe przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności II- szybkiej płynności- aktywa obrotowe minus zapasy minus rozliczenia międzyokresowe 

przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności- środki pieniężne i papiery wartościowe przez zobowiązania 

krótkoterminowe 

Obniżanie się poziomu wskaźników płynności I i II wynika z dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej; w celu 

zwiększenia skali działalności, Emitent poczynił znaczących inwestycji w narzędzia systemowe oraz inwestycji w 

podmioty zależne, co przełożyło się bezpośrednio na obniżenie wskaźników płynności. 

Jednym z priorytetów Zarządu Spółki jest dążenie do optymalizacji gospodarki finansowej w Grupie Kapitałowej. 

Zdaniem Zarządu Arteria S.A. w Grupie Kapitałowej nie występuje aktualnie ryzyko utraty płynności. 

6.3 Badania i rozwój patenty i licencje 

W roku 2006 Emitent rozwinął swój własny system operacyjny „Portal Call Center Arteria”. W późniejszym okresie 

ze względu na specyfikę działalności (działalność usługowa) Emitent nie prowadził działalności badawczo 

rozwojowej. 

 

Działalność Emitenta nie wymaga posiadania koncesji ani zezwoleń. Emitent nie posiada również patentów. 
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Badania i rozwój 

Emitent nie prowadzi ani w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi nie prowadził własnej działalności 

badawczo-rozwojowej. 

Patenty 

Emitent ani jego podmioty zależne nie posiadają patentów. 

Licencje 

Licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez Emitenta. 

Emitent posiada standardowe licencje pozwalające na korzystanie z ogólnodostępnych i powszechnie używanych 

programów komputerowych. Wśród nich znajdują się systemy operacyjne Microsoft Windows oraz pakiety 

programów biurowych Microsoft Office. Ponadto Emitent posiada licencje na korzystanie z: (i) aplikacji 

wspomagającej programowanie Visual Studio, (ii) programów Microsoft wspomagających zarządzanie projektami, 

(iii) programów obsługujących bazy danych. 

 

Na podstawie umowy TT10/2006/03/15 z dnia 15 marca 2006 roku zawartej przez Emitenta z Trimtab Sp. z o.o. 

oraz umowy TT1/2007/01/04 z dnia 4 stycznia 2007 roku1 przez Emitenta z Trimtab Sp. z o.o. (obecnie Trimtab 

S.A. – podmiot zależny Emitenta) Emitentowi udzielona została licencja niewyłączna na korzystanie z 

internetowego narzędzia informatycznego klasy BPM (Business Process Management), przeznaczonego do 

wsparcia zarządzania procesami, wiedzą, informacjami („Aplikacja”). 

W czasie trwania umowy: 

- Emitent jest upoważniony do korzystania z Aplikacji, 

- Trimtab S.A. utrzymuje platformę sprzętową niezbędną do działania Aplikacji, 

- Trimtab S.A. przyjmuje zgłoszenia problemów funkcjonowania Aplikacji, 

- Trimtab S.A. usuwa wszelkie awarie w funkcjonowaniu Aplikacji. 

Licencja została udzielona na okres 4 lat. Po upływie okresu korzystania z Aplikacji, po warunkiem wypełnienia 

wszystkich zobowiązań, Trimtab S.A. udzieli Emitentowi licencji niewyłącznej za wynagrodzeniem określonym w 

umowie. 

Na podstawie Umowy dotyczącej sprzedaży i wdrożenia systemu Contactis Power Dialer oraz warunków 

współpracy z dnia 13 sierpnia 2007 roku zawartej przez Emitenta z Wind Telecom S.A., Emitent korzysta z 

systemu informatycznego Contactis Power Dialer („System”). Predictive Dialer System (PDS) jest systemem 

automatycznego wybierania połączeń telefonicznych za pomocą algorytmów matematycznych oraz na podstawie 

stanu agentów pracujących w Call Center. System wybiera numery nadmiarowo, a zestawione połączenia 

przekazuje do wolnych agentów. Minimalizowany jest więc czas spędzony przez agenta na oczekiwaniu na 

połączenie. System jest w pełni zintegrowany z portalem Call Center Arteria S.A. oraz systemem monitoringu 

AVAYA Call Center. 

Wind Telecom S.A. udzielił Emitentowi niewyłącznej, odpłatnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na 

korzystanie z oprogramowania i Systemu oraz jego dokumentacji w zakresie zgodnym z charakterem oraz 

przeznaczeniem oprogramowania oraz Systemu oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Systemu. 

                                                        
1 Prawa i obowiązki z Umowy TT1/2007/01/04 z dnia 4 stycznia 2007 roku zawartej pomiędzy Trimtab Sp. z o.o. a Arteria S.A. 
zostały przeniesione na spółkę pod firmą Arteria Retail S.A. na mocy postanowień Umowy sprzedaży zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa z dnia 19 grudnia 2008 roku. 
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Licencja została udzielona na czas nieoznaczony. Wind Telecom S.A. zobowiązał się względem Emitenta, że nie 

wypowie licencji na System za wyjątkiem przypadków, kiedy Emitent naruszy warunki licencyjne i na wezwanie 

Wind Telecom S.A., bez zbędnej zwłoki, nie usunie skutków takiego naruszenia. 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Spółka nie korzysta z oprogramowania, do którego nie posiada stosownej 

licencji 

6.4 Tendencje 

Ze względu na dynamiczny rozwój Emitenta oraz budowę Grupy Kapitałowej w okresie objętym historycznymi 

danymi finansowymi profil działalności Emitenta ulegał zmianie (przeniesienie niektórych obszarów działalności 

do spółek zależnych). W związku z tym określenie kształtowania się tendencji działalności Emitenta jest mocno 

utrudnione (dane w poszczególnych okresach nie są ze sobą całkowicie porównywalne). 

Wzrost przychodów ze sprzedaży 

Emitent stale zwiększa portfel swoich klientów, dzięki czemu w okresie objętym historycznymi danymi 

finansowymi wolumen ilościowy i wartościowy sprzedaży w kolejnych miesiącach (rok do roku) sukcesywnie 

zwiększał się.  

Tabela 19 Przychody ze sprzedaży Emitenta (jednostkowe) miesięcznie w latach 2006 – 2008 oraz w 
pierwszych 9 miesiącach 2009 roku (w tys. zł) 

 
Źródło: Emitent 

W końcówce 2008 roku należy zauważyć istotne zwiększenie przychodów w segmencie działalności „retail”, co 

miedzy innymi spowodowane było tym, że Emitent uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu realizacji rocznych 

planów sprzedażowych, w efekcie czego przychód ten ujęty jest w ostatnim miesiącu roku.  

W roku 2009 Emitent realizuje miesięczną sprzedaż na poziomie porównywalnym w stosunku do analogicznych 

wartości w roku poprzednim.  

Tendencje występujące w produkcji i zapasach 

Emitent prowadzi działalność usługową, w związku z tym ocena działalności Emitenta w zakresie produkcji nie 

jest możliwa. Podobnie w działalności Emitenta nie występują zapasy bezpośrednio związane z działalnością 

operacyjną. 
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Tendencje występujące w kosztach 

Z Ze względu na specyfikę działalności Emitenta (działalność usługowa) jednym z najistotniejszych kosztów w 

działalności Emitenta są koszty wynagrodzeń. 

Tabela 20 Koszty wynagrodzenia pracowników w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi (w 
tys. zł) oraz w pierwszych 9 miesiącach 2009 roku 

 
Źródło: Emitent 

Pod koniec roku 2007 oraz w roku 2008 Emitent podjął wysiłki w celu racjonalizacji kosztów wynagrodzeń. 

Podjęte działania (zmiana struktury wynagrodzenia poprzez zwiększenie części zmiennej i zależnej od wolumenu 

i marży realizowanej na sprzedaży oraz outsourcing kadrowo-płacowy) przyniosły wymierny efekt, dzięki czemu 

koszty te w roku 2008 były istotnie niższe niż w roku 2007 i niewiele wyższe niż w roku 2006. Emitent oczekuje, 

że w okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia stwierdzenia równoważności pod względem  

formy i treści informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie 

emisyjnym koszty zatrudnienia będą pozostawać w podobnej relacji do przychodów, co w roku 2008. W 

pierwszych 9 miesiącach 2009 roku koszty wynagrodzenia były niższe niż w analogicznym okresie roku 

poprzedniego. 

Pozostałe koszty są głównej mierze kosztami stałymi. Tendencje kształtowania się tych kosztów w okresie od 

zakończenia ostatniego roku obrotowego na dzień stwierdzenia równoważności nie uległy istotnym zmianom. 

Tendencje występujące w cenach usług 

W okresie od końca ostatniego roku obrachunkowego do dnia stwierdzenia zgodności Emitent nie odnotował 

istotnych zmian w cenach usług oferowanych zleceniodawcom. 

6.5 Informacje na temat tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub 

zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, do końca 

bieżącego roku obrotowego. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta nie występują jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, 

zobowiązania lub zdarzenia (za wyjątkiem tych wymienionych w Podsumowaniu, pkt. I 4.3.  – Czynniki ryzyka), 

które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do końca 

bieżącego roku obrotowego. 
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7 INFORMACJE O CZŁONKACH ZARZĄDU I OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH 
WYŻSZEGO SZCZEBLA 

7.1 Zarząd 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: 

- pan Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu, 

- pan Marcin Marzec – Wiceprezes Zarządu, 

- pan Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu, 

- pan Wojciech Glapa – Członek Zarządu, 

- pan Wojciech Kąkol – Członek zarządu. 

 

 

Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu 

 

Pan Wojciech Bieńkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu.  

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Bieńkowskiego jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. 

Rosoła 10. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wojciech Bieńkowski nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Wojciechem 

Bieńkowskim a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.  

 

Pan Wojciech Bieńkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Szkołę Główną Handlową 

w Warszawie, specjalizacja Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra. 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:  

 

1996 – 1998 Citibank (Poland) S.A., Management Associate 

1998 – 1999 Wizja TV Sp. z o.o., Retail Sales Manager 

1999 – 2000 Astercity Cable Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży 

2000 – 2001 Polymus Dystrybucja Sp. z o.o., Dyrektor Komercyjny 

2001 – 2004 Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu 

2003 – 2004 Comtica Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2002 Własna działalność gospodarcza Wojciech Bieńkowski Business Friends 

2005 4 FUN.TV S.A. (obecnie 4fun Media S.A.), Przewodniczący Rady Nadzorczej 

od 2005 Arteria S.A., Dyrektor Zarządzający 

od 2006 Arteria S.A., Prezes Zarządu 

2006-2008 Partner Kredytowo Finansowy Sp. z o.o. (od 2008 Partner Finansowy Sp. z o.o.), Członek 

Rady Nadzorczej 
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od 2008 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Zarządu 

od 2008 Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej 

  

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski posiadał udziały w następujących spółkach: 

- Sellpoint Army Sp. z o.o., do 2006, 

- Comtica Sp. z o.o., od 2003 do 2005, 

- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), od 2001 do 2004, 

- Arteria S.A., od 2006, 

- 4fun Media S.A., od 2008 do 2009. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z  o.o.), Członek Zarządu od 2001 do 2004, 

- Comtica Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej od 2003 do 2004, 

- Arteria S.A., Prezes Zarządu od 2006, 

- Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Partner Kredytowo Finansowy Sp. z o.o. (od 2008 Partner Finansowy Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej, od 2006 do 2008, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- 4FUN.TV S.A. (obecnie 4fun Media S.A.), Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2005 (maj – sierpień), 

- 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2009, 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2009. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 
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- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

 

 

Marcin Marzec – Wiceprezes Zarządu 

 

Pan Marcin Marzec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Marcina Marca jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 10. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marcin Marzec nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Marcinem Marcem a 

innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Pan Marcin Marzec posiada wykształcenie średnie. Pan Marcin Marzec uzyskał w 2006 roku absolutorium  na 

wydziale Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 

 

2001 – 2009  One 2 One Communication Sp. z o.o., Prezes Zarządu 

2003 – 2009 Trimtab S.A. (poprzednio Trimtab Sp. z o.o.), Prezes Zarządu 

od 2006 Własna działalność gospodarcza Zarządzanie Procesowe Marcin Marzec 

od 2009 Polymus Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Zarządu 

od 2009 Arteria S.A., Wiceprezes Zarządu 

od 2009 Arteria Retail S.A., Prezes Zarządu 

od 2009 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Prezes Zarządu 

od 2009 Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Marcin Marzec posiadał udziały w następujących spółkach: 

- One 2 One Communication Sp. z o.o., od 2001 do 2007, 

- Trimtab S.A. (poprzednio Trimtab Sp. z o.o.), od 2003 do 2009, 

- Arteria S.A., od 2009. 

W okresie ostatnich 5 lat pan Marcin Marzec pełnił funkcje w organach następujących spółek: 
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- One 2 One Communication Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 2001 do 2009, 

- Trimtab S.A. (poprzednio Trimtab Sp. z o.o.), Prezes Zarządu, od 2003 do 2009, 

- Polymus Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, 2009, 

- Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2009, 

- Arteria S.A., Wiceprezes Zarządu, od 2009, 

- Arteria Retail S.A., Prezes Zarządu, od 2009, 

- 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 2009, 

- Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2009. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Marcin Marzec: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

 

Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu 

 

Pan Grzegorz Grygiel pełni funkcję Członka Zarządu. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Grzegorza Grygiela jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 

10. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Grzegorz Grygiel nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Grzegorzem 

Grygielem a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Pan Grzegorz Grygiel posiada wykształcenie wyższe. W 1993 roku ukończyła Wyższą Szkołę Handlową w 

Paryżu (Ecole superieure de Commerce LIBS), Specjalizacja Finanse i Zarządzanie. 
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Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 

1994 – 1995 Gueurard Viala Polska Sp. z o.o., Konsultant w dziale audytu 

1995 – 1997 Ernst&Young Audit Sp. z o.o., Konsultant w departamencie audytu 

1996 – 1997 Azur Życie S.A., Azur Ostoja S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 

1996 – 1997 Azur Ostoja S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 

1997 – 1999 Falck Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy 

od 2001 Własna działalność gospodarcza GMG Consulting Grzegorz Grygiel 

1999 – 2001 Citroen Polska Sp. z o.o., Dyrektor Administracyjno-Finansowy 

2004 – 2007 Siódemka Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy 

od 2008  Arteria S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 

od 2008 Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Polymus Sp. z o.o., Członek Zarządu 

od 2009 Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej 

 

Pan Grzegorz Grygiel nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek 

osobowych ani kapitałowych. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Grzegorz Grygiel pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Azur Życie S.A., Członek Zarządu, od 1996 do 1997, 

- Azur Ostoja S.A., Członek Zarządu, od 1996 do 1997, 

- Arteria S.A., Członek Zarządu, od 2008, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Polymus Sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2009,  

- Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2009. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Grzegorz Grygiel: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 
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- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

Wojciech Glapa – Członek Zarządu 

 

Pan Wojciech Glapa pełni funkcję Członka Zarządu. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Glapę jest siedziba spółki Gallup Polska Sp. z o.o. w Rudzie 

Śląskiej.  

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Wojciech Glapa nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Wojciechem Glapą 

a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Pan Wojciech Glapa posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył  Politechnikę Śląską w Gliwicach, na 

specjalizacji ,,Metrologia i automatyka elektryczna” z tytułem mgr inż. Elektryk. 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 

1993-1995 Pracownik naukowy w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, Wydział 

Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach  

1995-1997 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Project Manager 

1998-1999 GZE Sp. z o.o., Kierownik Działu Zarządzania Siecią, Rejon Energetyczny Ruda Śląska 

2000-2001 Dystrybucja GZE Sp. z o.o., Kierownik Działu Zarządzania Energią, Doradca Zarządu 

2001-2003 Obrót GZE Sp. z o.o., Kierownik Działu Telefonicznej Obsługi Klientów 

2003-2008 Gallup Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 

od 2008  Gallup Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu 

od 2009  Arteria S.A., Członek Zarządu 

 

Pan Wojciech Glapa nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych 

ani kapitałowych. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Glapa pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, od 2003 do 2008, 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 2008, 

- Arteria S.A., Członek Zarządu, od 2009. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Glapa: 

 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 
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- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

Wojciech Kąkol – Członek Zarządu 

Pan Wojciech Kąkol pełni funkcję Członka Zarządu. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Kąkola jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 

10.  

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wojciech Kąkol nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Wojciechem Kąkolem 

a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Pan Wojciech Kąkol posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył  Politechnikę Gdańską na specjalizacji  

,,Maszyny i siłownie okrętowe” z tytułem mgr inż. Mechanik.  

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 

1991-1993 Własna działalność gospodarcza pod firmą Alarmex systemy alarmowe, Wojciech Kąkol 

1995-1998 Mabo Turlen S.A., Sales and Marketing Manager 

1998-1999 Caradon Heating Europe Sp z o.o., Country Manager 

1999-2001  Castrol A/S Denmark, Commercial Sales Manager 

2001-2004 Telekomunikacja Polska S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży Pośredniej 

2003-2004 Stowarzyszenie Loża Trójmiasto w Warszawie, Członek Zarządu 

2004-2007  GE Money Bank S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży Bezpośredniej 

od 2007  Własna działalność gospodarcza pod firmą WALK-IN Agencja Marketingu Internetowego 

Wojciech Kąkol 

2007-2008 Eurokredyt Ukraine S.A, Dyrektor Pionu Sprzedaży 

2008-2009 Eurokredyt Ukraine S.A, Prezes Zarządu 

2009  Bank PKO BP S.A., Doradca Prezesa 

od 2009  Arteria S.A., Członek Zarządu 

od 2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Kąkol posiadał udziały w następujących spółkach: 

- Marine Charter Sp. z o.o., od 2001 do 2002, 

- Rubikon – TDFIM Sp. z o.o. (w likwidacji), od 2007. 
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W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Kąkol pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Stowarzyszenie Loża Trójmiasto w Warszawie, Członek Zarządu, od 2003 do 2004, 

- Eurokredyt Ukraine S.A., Prezes Zarządu, od 2008 do 2009, 

- Arteria S.A., Członek Zarządu, od 2009, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Kąkol: 

 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw 

jakiegokolwiek Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

7.2 Pracownicy 

Na dzień stwierdzenia przez KNF równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w  

Memorandum Informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym ilość pracowników Grupy 

Kapitałowej Arteria S.A. kształtuje się następująco: 

 Umowy o pracę na czas nieokreślony - 615 

 Umowy o pracę na czas określony - 611 

 Umowy o pracę na okres próbny – 149 

 Umowy – zlecenia u umowy o dzieło – 1677. 

Wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej Emitenta zatrudnieni są w Polsce. 

8 ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI 
POWIĄZANYMI 

8.1 Akcjonariusze 

Znacznymi akcjonariuszami Emitenta są: 

  

Nova Group (Cyprus) Limited 1.068.298 akcji stanowiących 24,99% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 1.068.298 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Mayas Basic Concept Limited 606.883 akcji stanowiących 14,20% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 606.883 głosów na Walnym 
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Zgromadzeniu 

Fundusze DWS Polska TFI S.A. 375.465 akcji stanowiących 8,79% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 375.465 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Wojciech Bieńkowski 270.263 akcji stanowiących 6,32% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 270.263 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Pioneer Pekao 243.000 akcji stanowiących 5,69% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 243.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Generali OFE 223.569 akcji stanowiących 5,23% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 223.569 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Pozostali akcjonariusze 1.486.342 akcji stanowiących 34,77%  kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 1.486.342 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

8.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi 

Tabela 21 Transakcje z podmiotami powiązanymi na dzień stwierdzenia równoważności (tys. zł) 

Kontrahent obroty w roku 2009 do dnia 
stwierdzenia równoważności 

netto 

saldo na dzień stwierdzenia 
równoważności brutto 

sprzedaż Zakup należności Zobowiązania 

NCG Sp. z o.o. 0 18 0 9 

Nova Group (Cyprus) Limited 0 360 0 210 

DM IDM S.A. 0 52 0 13 

LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy  0 4 0 0 

Razem 0 434 0 232 

Źródło: Emitent 

 Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego (w tys. zł netto) 

Wynagrodzenia Członków Zarządu 

2009 
do dnia 

stwierdzenia 
równoważności 

Wojciech Bieńkowski 80 
Marcin Marzec 80 
Grzegorz Grygiel 80 
Razem wynagrodzenia Zarząd 240 

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 
2009 

do dnia 
stwierdzenia 

równoważności 
Dariusz Stokowski 11 
Grzegorz Leszczyński 5 
Cezary Kubacki 4 
Tomasz Filipiak 2 
Ross Newens 2 

Razem wynagrodzenia Rady Nadzorczej 24 
Źródło: Emitent 
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9 SZCZEGÓŁY DOPUSZCZENIA OBROTU 

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym 854.764 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

Na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria S.A. z dnia 17 marca 2009 roku 

podwyższony został kapitał zakładowy Arteria S.A. z kwoty 683.811,20 złotych do kwoty 854.764,00 złotych 

poprzez emisję 854.764 nowych Akcji Serii D o wartości nominalnej 20 groszy każda. Akcjonariusze Arteria S.A. 

wyrazili dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości przysługującego im prawa poboru, o którym mowa w art. 433 § 

1 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale określono, iż nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze 

subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd z siedzibą w Nikozji, 

Ewy Czarzastej - Marzec, Piotra Wojtowskiego oraz Sebastiana Pielacha, tj. akcjonariuszy spółki Trimtab S.A. 

Emisja została opłacona wkładem niepieniężnym w postaci łącznie 1.500.000 akcji spółki Trimtab S.A. 

 

Zgodnie z §19 Regulaminu Giełdy akcje nowej emisji Emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są już 

notowane na GPW, są po spełnieniu określonych kryteriów dopuszczane i wprowadzane do obrotu giełdowego w 

uproszczonym trybie, poprzez złożenie wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. 

 

To, czy akcje Serii D będą notowane na GPW oraz termin notowania Akcji zależy głównie od stwierdzenia przez 

Komisję Nadzoru Finansowego równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w 

Memorandum Informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz zakończenia 

odpowiednich procedur w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz GPW. Z tego względu Emitent ma 

ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Serii D na GPW Zdaniem Emitenta Akcje Serii D mogą zostać 

notowane na rynku oficjalnych notowań, tj. GPW, na przełomie IV kwartału 2009 roku i I kwartału 2010 roku, 

jednak biorąc pod uwagę warunki wymienione powyżej – Emitent nie ma co do tego pewności. 

 

Wpływy pieniężne z Emisji 
Emisja została opłacona wkładem niepieniężnym 

Koszty Emisji i wprowadzenia do obrotu 
Zarząd szacuje, że koszty związane z emisją Akcji Serii D oraz wprowadzenia tych akcji do obrotu wyniosą około 

550 tys. złotych. Koszty oferty będą ponoszone przez Spółkę 

10 INFORMACJE DODATKOWE 

10.1 Kapitał Zakładowy 

Kapitał zakładowy na dzień stwierdzenia równoważności wynosi 854.764,00 złotych i dzieli się na 4.273.820 akcji 

zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. Kapitał zakładowy został 

opłacony w całości. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte za wkłady pieniężne. Akcje serii D zostały objęte za 

wkłady niepieniężne. 

10.2 Statut Spółki 

Spółka została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, co wynika z przedmiotu jej działalności 

wskazanego w Statucie. Statut Emitenta nie zawiera odrębnych postanowień dotyczących celu działalności 

Spółki. 
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10.3 Dokumenty do wglądu 

Zarząd oświadcza, że w okresie ważności Memorandum Informacyjnego, w siedzibie Spółki w Warszawie przy 

ulicy Rosoła 10, można zapoznawać się z następującymi dokumentami (lub ich kopiami): 

1. Statut Emitenta. 

2. Odpis z KRS Spółki. 

3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 marca 2009 (w tym uchwała 

nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii D). 

4. Uchwały nr 17 oraz 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2009 w 

sprawie wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w 

sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu 

na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A.). 

5. Skonsolidowane i jednostkowe informacje finansowe Emitenta za okres objęty historycznymi danymi 

finansowymi. 

6. Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. 

(jednostkowego i skonsolidowanego) za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wraz z danymi 

porównywalnymi za okres poprzedni. 

7. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. (jednostkowego i 

skonsolidowanego) za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 

poprzedni. 

8. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. (jednostkowego i 

skonsolidowanego) za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wraz z danymi porównywalnymi za 

okres poprzedni. 

9. Opinia Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. za 

okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wraz z danymi porównywalnymi za okres poprzedni. 

10. Historyczne dane finansowe jednostek zależnych Emitenta za 2 ostatnie lata obrachunkowe. 

11. Wszystkie raporty, pisma, oświadczenia i inne dokumenty do których odniesienia lub których fragmenty 

znajdują się w Memorandum Informacyjnym. 

Memorandum Informacyjne zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: 

www.arteriasa.pl, Zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej w przypadku udostępnienia Memorandum 

Informacyjnego wyłącznie w formie elektronicznej, Emitent jest zobowiązany na żądanie osoby zainteresowanej, 

zgłoszone w terminie ważności Memorandum Informacyjnego, do nieodpłatnego dostarczenia Memorandum 

Informacyjnego w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania. 
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II. CZĘŚĆ – Czynniki ryzyka 

1 CZYNNIKI RYZYKA 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Grupy Kapitałowej Arteria S.A 

Ryzyko związane z rozbudową Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

Od 3 lat Emitent sukcesywnie realizuje strategię rozwoju Grupy Kapitałowej poprzez akwizycje przedsiębiorstw z 

branży outsourcingu sprzedaży lub branż pokrewnych. Niniejsze Memorandum Informacyjne również zostało 

przygotowane w związku z taką transakcją: na jego podstawie Emitent będzie ubiegał się o dopuszczenie do 

obrotu akcji serii D wyemitowanych w ramach subskrypcji prywatnej dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki 

Trimtab S.A. Akcje serii D stanowią 20% kapitału zakładowego Arteria S.A. Akcje zostały opłacone aportem 

w postaci 100% akcji spółki Trimtab S.A. 

Zdaniem Zarządu Emitenta wartość dodana wygenerowana dla Grupy Kapitałowej Arteria S.A. dzięki przejęciu 

spółki Trimtab S.A. będzie istotnie większa niż 20%, czyli rozwodnienie akcjonariatu Spółki będzie korzystne dla 

dotychczasowych posiadaczy akcji Arteria S.A. dzięki nieproporcjonalnie większemu wzrostowi wartości całej 

Grupy Kapitałowej po zrealizowaniu transakcji. 

Istnieje ryzyko, że wzrost wartości Grupy Kapitałowej w wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionej transakcji 

będzie niższy niż zakładany przez Zarząd Emitenta, co w konsekwencji wpłynie na obniżenie wartości Spółki dla 

dotychczasowych akcjonariuszy. Przyczynami takiej sytuacji mogą być: 

 pogorszenie sytuacji finansowej Trimtab S.A. 

 niższa od oczekiwanej dynamika przychodów i zysków Trimtab S.A. 

 mniejsze od oczekiwanych korzyści synergiczne pomiędzy dotychczasowymi Spółkami Grupy 

Kapitałowej Arteria  S.A. a spółką Trimtab S.A. 

Emitent zwraca uwagę, że po zrealizowaniu transakcji dotychczasowi właściciele Trimtab S.A. zostali istotnymi 

akcjonariuszami Arteria S.A. W związku z tym w ich interesie leży rozwój i wzrost wartości całej grupy Kapitałowej 

Arteria S.A. (w tym również Trimtab S.A.). Ponadto ówczesny, większościowy akcjonariusz Trimtab S.A. pan 

Marcin Marzec jest aktualnie wiceprezesem Zarządu Arteria S.A., odpowiada więc przed akcjonariuszami Spółki 

m.in. w zakresie wzrostu wartości Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

Ryzyko związane z procesem integracji po włączeniu przejmowanych Spółek do struktur Grupy 
Kapitałowej Arteria S.A. 

Proces przejęcia lub połączenia obciążony jest ryzykiem związanym z efektywnym przeprowadzeniem integracji 

zasobów operacyjnych spółki matki i spółek przejmowanych. Nie można wykluczyć, że po przejęciu spółki i 

włączeniu jej do Grupy Kapitałowej Arteria S.A. nie zostaną osiągnięte oczekiwane synergie oraz oszczędności 

związane z efektem skali, co może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej 

Arteria S.A. po zakończeniu procesu, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników 

Działalność Grupy Kapitałowej Arteria oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, 

doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników, którzy realizują projekty.  
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Grupa Kapitałowa oferuje nowatorskie usługi w zakresie outsourcingu i wsparcia sprzedaży. Aktualna oferta 

wynika z wieloletniego doświadczenia i kompetencji kadry menedżerskiej, które dają Emitentowi przewagę 

konkurencyjną. Ponadto w usługach dla zleceniodawców wykorzystywane są nowoczesne technologie i systemy 

zarządzające projektami zleceniodawców, stworzone wewnętrznie w Spółce i dostosowywane do indywidualnych 

potrzeb zleceniodawców. 

 

Ewentualne odejście kluczowych osób mogłoby się wiązać z wykorzystaniem przez konkurencję wiedzy i 

specjalistycznych rozwiązań informatycznych stworzonych przez Grupę Kapitałową. Taka sytuacja miałaby 

negatywny wpływ na przewagę konkurencyjną. 

 

W celu ograniczenia tego ryzyka, Grupa Kapitałowa stosuje zarówno motywacyjne elementy wynagrodzeń dla 

kluczowych osób, jak i różne formy umów, w tym o przeniesieniu praw autorskich i poufności, zapewniające 

odpowiedni, zdaniem Zarządu, poziom bezpieczeństwa. 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

Działalność w sektorze outsourcingu i wsparcia sprzedaży charakteryzuje się tym, że większość zamówień 

stanowiących źródła przychodu dla Grupy Kapitałowej ma charakter kontraktowy (nie implikuje ciągłości 

projektów). Istnieje ryzyko utraty/ braku przedłużenia dotychczasowych kontraktów. 

Grupa Kapitałowa Arteria ogranicza to ryzyko poprzez wprowadzenie usług indywidualnie dopasowanych do 

potrzeb każdego klienta, jak również pielęgnacji długookresowych relacji z klientem. Dotychczasowa historia 

współpracy z klientami Spółki wskazuje, iż Emitent poprzez swoje działania dobrze zabezpiecza się przed 

możliwością wystąpienia tego typu ryzyka. 

 

Ryzyko roszczeń zleceniodawców oraz ich klientów 

Istnieje ryzyko, że zleceniodawcy i ich klienci będą niezadowoleni z poziomu świadczonych przez Emitenta usług. 

Przyczyny takiej sytuacji mogą być różne: niedopełnienie warunków umowy, naruszenie przepisów Ustawy o 

Ochronie Danych Osobowych itd., itp. 

 

Skutkiem niedopełnienia warunków umowy zawartej ze zleceniodawcą może być m.in. zerwanie umowy, 

ewentualna konieczność wypłaty odszkodowania. Taka sytuacja mogłaby odbić się negatywnie na reputacji 

Emitenta, a w konsekwencji mogłaby utrudnić kontakty z dotychczasowymi oraz negocjacje z potencjalnymi 

zleceniodawcami. Podobne skutki mogą wywołać częste awarie infrastruktury. 

 

Niedopełnienie przez Emitenta obowiązków związanych z ochroną danych osobowych wynikających z przepisów 

Ustawy o Ochronie Danych Osobowych mogłoby się wiązać z potencjalnym dochodzeniem roszczeń zarówno 

przez poszkodowanych jak i przez zleceniodawców. Przegrana w takim procesie niesie ze sobą ryzyko 

poniesienia określonych konsekwencji takich jak: kary finansowe, zerwanie umów przez zleceniodawców, 

wywołane pogorszeniem opinii o firmie na rynku, ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności itp. 

Stosowane przez Emitenta, które częściowo ograniczają możliwość zrealizowania się takiego ryzyka opisane 

zostały w niniejszym punkcie, w opisie „Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji i ryzyko włamania do 

systemu informatycznego”. 
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Ryzyko awarii sprzętu 

Działalność Grupy Kapitałowej oparta jest o nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną oraz infrastrukturę 

energetyczną, na którą składają się między innymi: centrala telefoniczna, sieć informatyczna, jednostki 

komputerowe, serwery, łącza z dostawcami usług telekomunikacyjnych, łącza z dostawcami energii elektrycznej 

itp. Istnieje ryzyko awarii całości, bądź części infrastruktury, mogące spowodować konieczność wstrzymania 

realizacji usług.  

 

Spółka podjęła szereg działań, mających na celu ograniczenie powyższego ryzyka. Arteria posiada własny, 

rozbudowany dział IT. Stworzone zostały odpowiednie systemy zabezpieczające, zdublowane rozwiązania 

teleinformatyczne, zapasowe łącza i sprzęt. Emitent posiada łącza telekomunikacyjne od czterech dostawców 

usług telekomunikacyjnych: Netia S.A., GTS Energis S.A., 4Ctelecom Sp. z o.o. oraz TP S.A. W przypadku awarii 

łączy z którymś z operatorów, następuje automatyczne przełączenie rozmów na jedno z pozostałych łączy. 

Awarią, która stanowi największe ryzyko dla działalności Arterii oraz spółek z Grupy Kapitałowej jest awaria 

centrali telefonicznej. W przypadku wystąpienia poważnej usterki, nie ma możliwości przełączenia rozmów na 

inną centralę, co oznacza konieczność wstrzymania wszystkich projektów do czasu usunięcia awarii. W 

zależności od tego jak poważna jest awaria, przerwa w pracy może trwać od kilkunastu minut do kilku godzin. W 

przypadku awarii niemożliwych do usunięcia, w których niezbędna byłaby wymiana centrali, okres wstrzymania 

działania części operacyjnej przedsiębiorstwa może maksymalnie wydłużyć się do kilku dni.  Emitent 

zabezpieczył się przed skutkami zrealizowania się tego ryzyka. Podpisana została umowa serwisowa z firmą 

Andra Sp. z o.o., na podstawie której firma zobowiązuje się zapewnić wsparcie techniczne centrali oraz w 

przypadku awarii - sprzęt zastępczy. 

Zagrożeniem dla działalności Arterii są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Budynek siedziby Arteria 

podłączony jest dwoma niezależnymi przyłączami energetycznymi do najbliższej trafostacji. Trafostacja zasilana 

jest z dwóch niezależnych pętli energetycznych. W przypadku awarii sieci elektrycznej, przepływ energii zostanie 

poprowadzony łączem zapasowym. Dostawcą energii elektrycznej do budynku jest firma RWE Polska S.A. 

(STOEN). Spółka posiada zabezpieczenia przed skutkami awarii sieci energetycznej, umożliwiające jej pracę 

przez 30 min od momentu przerwy w dostawie energii.  

Skutki ewentualnych awarii technicznych są zminimalizowane, dzięki strukturze Grupy Kapitałowej. Posiadanie 

wielu lokalizacji, które posiadają częściowo podobną infrastrukturę (np. Call Center zarówno w Warszawie jak i w 

Gliwicach oraz w spółce zależnej Gallup Polska Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej) powoduje, że w przypadku 

poważniejszych awarii poszczególne jednostki działające w grupie mogą przynajmniej częściowo i czasowo 

przejmować wzajemnie swoje kompetencje. 

Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji i ryzyko włamania do systemu informatycznego 

Osobowe i biznesowe bazy danych są istotnym elementem działalności Emitenta. Wiąże się z tym ryzyko 

dostępu do tych danych osób niepowołanych i związana z tym możliwość wystąpienia roszczeń od 

poszkodowanych stron.  

 

Grupa Kapitałowa stosuje rozbudowany system zabezpieczeń obejmujący informatyczne zabezpieczenia 

systemu i jednostek komputerowych, ograniczony dostęp do pomieszczeń z serwerami, szkolenia pracowników 

itp. Wszelkie zasady bezpieczeństwa danych Emitenta reguluje wewnętrzna instrukcja „Ochrona oraz 

bezpieczeństwo danych osobowych”. Emitent ustanowił osobną komórkę organizacyjną odpowiedzialną za 

nadzór nad bezpieczeństwem danych i baz danych - Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Stosuje się do 

wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych ustanowionych przez Ustawę o Ochronie Danych 

Osobowych. 
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Ponadto istnieje ryzyko włamania do jednej z lokalizacji Spółki i kradzieży sprzętu z danymi osobowymi i 

biznesowymi (serwerów, twardych dysków itp.). Ryzyko to jest zminimalizowane dzięki systemowi monitoringu 

zamontowanemu w budynkach Grupy Kapitałowej. Dostęp do pomieszczeń, w których przechowywane są dane 

jest chroniony przez dodatkowe zabezpieczenia (zamki elektroniczne). Ponadto budynki są chronione przez 

specjalistyczną firmę ochrony mienia. 

 Ryzyko związane z potencjalnym uzależnieniem od zleceniodawców 

Emitent ma podpisane kontrakty z kilkunastoma firmami. W przypadku ewentualnego zaprzestania współpracy 

przez jednego z kluczowych zleceniodawców nie ma pewności, że w krótkim czasie Emitent będzie w stanie 

pozyskać nowego zleceniodawcę, lub odpowiednio zwiększyć przychody generowane przez pozostałych 

zleceniodawców. W związku z powyższym istnieje ryzyko obniżenia efektywności działalności firmy.  

 

Emitent minimalizuje ryzyko uzależnienia od zleceniodawców osiągnięcia wyników finansowych poprzez 

zwiększanie zakresu usług, poszerzanie bazy zleceniodawców, a tym samym ograniczenie udziału największych 

zleceniodawców w całości obrotów.  

Ryzyko związane z uzależnieniem od cen usług telekomunikacyjnych 

Działalność Emitenta jest w dużym stopniu uzależniona od cen połączeń telekomunikacyjnych. Efekt zwiększonej 

skali operacji umożliwia Spółce negocjowanie niższych stawek na połączenia telekomunikacyjne. Obecnie 

ewentualny wzrost cen połączeń telekomunikacyjnych nie jest więc istotnym ryzykiem, niemniej jednak Emitent 

stale monitoruje ceny na rynku usług telekomunikacyjnych i poszukuje tańszych dostawców. 

Ryzyko obniżenia jakości świadczonych usług - czynnik ludzki 

Istnieje ryzyko, że personel Spółki nie będzie należycie wypełniać swoich obowiązków. Może to spowodować 

obniżenie jakości świadczonych usług i niezadowolenie zleceniodawców i klientów.  

 

Emitent dysponuje narzędziami, które pozwalają kontrolować i motywować pracowników. Narzędzia te to: system 

motywacyjny, system raportujący, system monitoringu oraz system szkoleniowy. Narzędzia te pozwalają w dużym 

stopniu ograniczyć ryzyko czynnika ludzkiego. 

1.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Grupa Kapitałowa Arteria S.A. 

prowadzi działalność 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

Rozwój branży media, marketing, business process outsourcing jest skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą 

Polski. Na wyniki finansowe osiągane przez Grupę Kapitałową duży wpływ wywiera tempo wzrostu PKB oraz 

poziom inwestycji w przedsiębiorstwach. Istnieje ryzyko, że na skutek kryzysu gospodarczego nastąpi 

spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, co może mieć 

negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej po przejęciu kontroli, na osiągane 

przez nią wyniki finansowe oraz dalsze perspektywy rozwoju. 

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

Istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich jak i 

zagranicznych przedsiębiorstw, szczególnie w przypadku ubiegania się o realizację dużych kontraktów.  

Jednakże, dużym atutem Grupy Kapitałowej Arteria S.A. jest wieloletnie doświadczenie na rynku polskim, jak 

również know-how pozwalający na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku. 
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Ryzyko spadku marż 

W przypadku zrealizowania się opisanego powyżej Ryzyka wzrostu konkurencji, powstanie dodatkowo ryzyko 

spadku marż w branży. Według Emitenta, ze względu na wysoką dynamikę rozwoju rynku, ryzyko takie nie jest 

istotne i w przeciągu najbliższych dwóch lat nie będzie zagrożeniem dla Spółki 

Ryzyko zmiany przepisów telekomunikacyjnych 

Ze względu na szybki rozwój rynku telekomunikacyjnego istnieje nieznaczne ryzyko zmiany przepisów Prawa 

telekomunikacyjnego. Może to skutkować objęciem głównej działalności Grupy Kapitałowej nie zawsze 

korzystnymi regulacjami prawnymi, co mogłoby powodować konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na 

dostosowanie modelu działalności Grupy Kapitałowej Arteria do wprowadzanych zmian legislacyjnych. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, w szczególności prawa 

podatkowego, Prawa Bankowego, prawa ubezpieczeń (w tym ubezpieczeń społecznych), Ustawy o 

zamówieniach publicznych, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, Ustawy o ofercie publicznej i Kodeksu Spółek Handlowych, pociągają za sobą ryzyko związane z 

otoczeniem prawnym, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność. Szczególnie częstym zmianom podlegają 

przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w 

tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Emitent lub spółka 

przejmowana interpretacji przepisów podatkowych, można się liczyć z negatywnymi konsekwencjami 

wpływającymi na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej po przejęciu kontroli oraz osiągane 

przez nią wyniki finansowe. Ryzyko takie związane jest w szczególności z ewentualnym kwestionowaniem przez 

organy podatkowe transakcji z podmiotami powiązanymi zawieranych przez Emitenta lub spółkę przejmowaną. 

Może mieć to negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Grupy Kapitałowej po przejęciu, osiągane 

przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. 

1.3 Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla dopuszczanych do obrotu papierów 

wartościowych 

Ryzyko związane z przyjętą ceną emisyjną akcji serii D  

W raporcie bieżącym nr 32/2009 z 31 marca 2009 roku „Przejęcie Trimtab S.A. Nabycie aktywów znacznej 

wartości”, podano do publicznej wiadomości warunki przejęcia Trimtab S.A. przez Arteria S.A. Akcjonariuszom 

spółki przejmowanej zaoferowane zostały akcje Arteria S.A. Serii D. Cenę Emisyjną akcji ustalono na 8, 54 zł za 

akcję. Emisja Akcji Serii D obejmuje 854 764 akcje, które stanowią 20% kapitału Spółki po emisji. Cena emisyjna 

została ustalona na poziomie, który zdaniem Zarządu Emitenta powinien zapewnić wzrost wartości Grupy 

Kapitałowej dla dotychczasowych akcjonariuszy, a więc w konsekwencji – wartość ceny akcji notowanych na 

GPW kształtować się będzie powyżej wartości ceny emisyjnej Akcji Serii D.  

Nie można wykluczyć ryzyka, że po połączeniu działalność spółki Trimtab S.A. będzie miała gorszy od 

oczekiwanego wpływ na całą Grupę Kapitałową Arteria S.A., a w konsekwencji, że jednostkowa wartość akcji 

notowanych na GPW będzie niższa niż cena emisyjna Akcji Serii D. Zarząd Emitenta zapewnia, że dołożył 

wszelkich starań, by kalkulacja ceny emisyjnej odpowiadała wartości godziwej przejmowanej spółki, a osiągnięte 

synergie wpłynęły na wzrost wartości całej Grupy Kapitałowej.  
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Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji serii D do obrotu na rynku 
regulowanym 

Wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu giełdowego wymaga decyzji KDPW o przyjęciu akcji do depozytu oraz 

podjęcia przez Zarząd GPW decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego. Emitent nie może 

zagwarantować, że powyższe zgody zostaną uzyskane i że Akcje Serii D zostaną wprowadzone do obrotu 

giełdowego. Ponadto proces może przedłużać się ze względów proceduralnych. 

Może to mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej, oraz interesy akcjonariuszy Emitenta. Emitent 

będzie dokładał wszelkich starań, aby wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu giełdowego nastąpiło w możliwie 

krótkim terminie. W tym celu Emitent będzie dokonywał wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia 

Akcji Serii D do obrotu giełdowego niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które to umożliwią. 

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje  

Inwestor nabywający akcje Emitenta powinien zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w 

akcje na rynku kapitałowym jest większe od inwestycji w papiery skarbowe, czy jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych. Wynika to z nieprzewidywalności zmian kursów akcji, tak w krótkim jak i w długim 

okresie. Polski rynek kapitałowy charakteryzuje się znacznymi wahaniami cen i stosunkowo niewielką płynnością, 

przez co ryzyko to jest relatywnie większe niż na innych rynkach. Memorandum Informacyjne zostało 

sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D.  

Ryzyko ograniczenia płynności obrotu akcjami oraz niestabilności ich kursu 

Nie ma pewności, że Akcje Serii D staną się po zakończeniu procesu wprowadzenia na GPW przedmiotem 

aktywnego obrotu na GPW, jak również co do tego, że ich cena rynkowa nie spadnie, lub że ich kurs nie będzie 

podlegał znacznym wahaniom. Zależy to od działania rozmaitych czynników, wśród których należy wymienić: 

wahania kursów walutowych, okresowe zmiany wyników działalności Grupy Kapitałowej, wolumen i płynność 

obrotów oraz koniunkturę na światowych giełdach papierów wartościowych. Polski rynek kapitałowy cechuje się 

znacznymi wahaniami cen akcji i wolumenu obrotów, a inwestorzy zainteresowani przeprowadzaniem transakcji 

na dużych pakietach akcji powinni uwzględnić ryzyko czasowych spadków płynności obrotu akcjami oraz 

znacznych wahań ich kursu.  

Ryzyko znacznej podaży dotychczasowych akcji oraz Akcji Serii D  

Spółka nie jest w stanie przewidzieć, jaki wpływ na cenę rynkową Akcji Serii D będą miały ewentualne przyszłe 

transakcje zbycia lub oferty akcji. Jednak transakcje takie mogą mieć istotny negatywny wpływ na ich cenę 

rynkową, nawet jeżeli wpływ taki będzie miał charakter przejściowy. Co za tym idzie, nie można mieć pewności, 

że na skutek przyszłych transakcji zbycia akcji przez obecnych akcjonariuszy Spółki lub przeprowadzenia przez 

Spółkę nowej emisji Akcji nie nastąpi spadek ich ceny rynkowej. 

Ryzyko zawieszenia lub wykluczenia akcji z obrotu na GPW 

W sytuacji, gdy spółki publiczne nie dopełniają określonych obowiązków wymienionych w art. 157, 158 lub 160 

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 

KNF może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł albo 

wydać decyzję o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć obie te kary łącznie. Takie same 

uprawnienia przysługują KNF na podstawie art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy spółki publiczne nie 

dopełniają określonych obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy.  

Ponadto, zgodnie z art. 20 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu na rynku regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW działając na żądanie 
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KNF, wstrzymuje dopuszczenie do obrotu na tym rynku lub rozpoczęcie notowań wskazanymi papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, na okres nie dłuższy niż 10 dni. Dodatkowo, w przypadku 

gdy obrót określonymi papierami wartościowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość 

zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo 

naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami na 

okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie KNF, GPW wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery 

wartościowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku 

regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów. Nie 

sposób wykluczyć ryzyka wystąpienia takiej sytuacji w przyszłości w odniesieniu do akcji.  

Uprawnienia GPW.  

Zgodnie z Regulaminem GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót papierami wartościowymi na okres do trzech 

miesięcy na wniosek Emitenta, a także jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu 

lub jeżeli emitent naruszy przepisy obowiązujące na GPW. Ponadto, w sytuacjach określonych w Regulaminie 

GPW, zarząd GPW może wykluczyć papiery wartościowe z obrotu giełdowego. Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu 

GPW, zarząd GPW wyklucza papiery wartościowe z obrotu giełdowego: (i) jeżeli ich zbywalność stała się 

ograniczona; (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; 

(iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji; (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym 

przez właściwy organ nadzoru. Oprócz wyżej wymienionych obligatoryjnych przypadków wykluczenia, § 31 ust. 2 

Regulaminu GPW przewiduje następujące sytuacje, w których zarząd GPW może zadecydować o wykluczeniu 

papierów wartościowych z obrotu giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać inne warunki dopuszczenia do obrotu 

giełdowego, niż te będące podstawą do obligatoryjnego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu 

giełdowego; (ii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW; (iii) na wniosek emitenta; (iv) 

wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z 

powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; (v) jeżeli uzna, że wymaga 

tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym 

podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych 

transakcji giełdowych na danym papierze wartościowym; (viii) wskutek podjęcia przez emitenta działalności 

zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; (ix) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.  

Nie ma pewności, że jedna z wymienionych wyżej sytuacji nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji 

Emitenta, w tym Akcji Serii D. 

Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z 
wprowadzeniem Akcji do obrotu regulowanego 

Zwraca się uwagę, że, zgodnie z 17 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 

podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie 

może nastąpić, KNF może (i) nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów 

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, (ii) zakazać ubiegania 

się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, lub (iii) 

opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ubieganiem się o 

dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 18 

Ustawy o ofercie publicznej, takie same uprawnienia przysługują KNF, gdy z treści dokumentów lub informacji, 

składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej wynika, że (i) oferta publiczna, subskrypcja 

lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na 
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rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów, (ii) istnieją przesłanki, które w świetle 

przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, (iii)  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 (iv) 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. Nie można wykluczyć ryzyka podjęcia przez KNF wyżej 

wymienionych działań w stosunku do Akcji. 

Ryzyka związane z nienależytym wykonywaniem obowiązków przez Emitenta (w tym obowiązków 
informacyjnych) 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki, wskazane w art. 96 Ustawy o 

ofercie publicznej, KNF może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na 

rynku regulowanym, lub 

 nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł, lub 

 zastosować obie sankcje łącznie. 

Zgodnie z art. 176 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje albo 

wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 157, 158, lub 160 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, KNF może: 

 wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, lub 

 nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 zł, lub  

 wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na 

rynku regulowanym, nakładając jednocześnie karę pieniężną określoną powyżej. 

Ryzyko nałożenia kar na inwestorów w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków 

Na każdego inwestora, który dopuści się czynów wymienionych w art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF 

może, w drodze decyzji, wydanej po przeprowadzeniu rozprawy, nałożyć karę pieniężną do wysokości 

1.000.000,00 PLN. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych 

bez wymaganego ustawą: (i) zatwierdzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego albo 

stwierdzenia równoważności informacji w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w 

prospekcie emisyjnym lub (ii) udostępnienia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego 

do publicznej wiadomości lub wiadomości zainteresowanych inwestorów, podlega grzywnie do 

1.000.000,00 PLN albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Zgodnie z ust. 2 tej 

samej karze podlega, kto proponuje publicznie nabycie papierów wartościowych w inny sposób niż w 

drodze oferty publicznej. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 lub 2, działając w imieniu lub 

interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej podlega 

grzywnie do 1.000.000,00 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. W 

przypadku mniejszej wagi czynu wymiar grzywny wynosi 250.000,00 PLN. 
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III. CZĘŚĆ – Dokument Rejestracyjny 

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE – Oświadczenia stosownie do rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 809/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku 

 

1.1 Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym. 

Oświadczenie Emitenta 

Nazwa, siedziba i adres Emitenta: 

 

Nazwa:    Arteria Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:   Arteria S.A. 

Siedziba:   Warszawa 

Adres:    ul. Jana Rosoła 10 

Numery Telekomunikacyjne: tel. +48 22 648 80 72 

    Fax. +48 22 648 40 73 

Adres poczty elektronicznej: office@arteria.pl 

Adres strony internetowej:  www.arteriasa.pl 

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta: 

 

Wojciech Bieńkowski -   Prezes Zarządu 

Marcin Marzec -    Wiceprezes Zarządu 

Grzegorz Grygiel -  Członek Zarządu 

Wojciech Glapa -   Członek Zarządu 

Wojciech Kąkol-    Członek Zarządu 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta 

 

Spółka ponosi odpowiedzialność za treść niniejszego Memorandum Informacyjnego oraz oświadcza, że zgodnie 

z jej najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte 

w Memorandum Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i w Memorandum 

Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpłynąć na jego znaczenie. 
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Doradca Finansowy – podmiot odpowiedzialny za sporządzenie określonych części Memorandum 
Informacyjnego 
 

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Finansowego: 

 

Nazwa:    Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:   Dom Inwestycyjny Investors S.A. 

Siedziba:   Warszawa, 

Adres:    ul. Rejtana 17, lok. 32 

Numery telekomunikacyjne: tel. +48 22 542 43 80 

    fax: + 48 22 542 43 90 

Adres poczty elektronicznej: di@investors.pl  

Adres strony internetowej:  www.investorsdm.pl  

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Finansowego: 

 

Jakub Bartkiewicz -  Prezes Zarządu 

Michał Meller -   Członek Zarządu 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Finansowego 

 

Działając w imieniu Domu Inwestycyjnego Investors S.A. oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i 

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

Informacyjnego, za które Dom Inwestycyjny Investors S.A. jest odpowiedzialny, to jest: 

 

 

Część I, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

Część II, pkt. 1.1, 1.2, 1.3 

Część III, pkt. 4, 5.2, 6,1-6.3, 8.1, 9, 10, 11.1, 12, 13, 17, 20.3, 23, 24, 25, 26 

Część IV, pkt. 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6, 8, 9, 10, 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na ich znaczenie. 
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Doradca Prawny 
 

Nazwa, siedziba i adres Doradcy Prawnego: 

 

Nazwa: Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka Partnerska 

Nazwa skrócona:    Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni sp.p. 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:     ul. Puławska 12 lok. 3, 02-566 Warszawa 

Numery telekomunikacyjne:  tel.+48 22 856 55 30, fax +48 22 856 55 33 

Adres poczty elektronicznej:  kancelaria@glcl.pl  

Adres strony internetowej:   www.glcl.pl 

 

Nazwa: Paweł Grabowski – Kancelaria Radcy Prawnego 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:     ul. Czerska 18/432 

Numery telekomunikacyjne:  tel. 600 094 709 

Adres poczty elektronicznej:  pawel.grabowski.kancelaria@gmail.com  

 

Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego: 

 

Paweł Litwiński – radca prawny 

Marcin Łoś – radca prawny 

Paweł Grabowski – radca prawny 

 

Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego 

 

Działając w imieniu Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka Partnerska oraz, ja, Paweł Grabowski, 

prowadzący kancelarię prawną pod firmą Paweł Grabowski – Kancelaria Radcy Prawnego, oświadczamy, że 

zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje 

zawarte w części Memorandum Informacyjnego, za które Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka 

Partnerska oraz Paweł Grabowski są odpowiedzialni, to jest: 

 

Część I, pkt. 7 

Część II – w zakresie ryzyka związanego z zagadnieniami prawnymi 

Cześć III – pkt. 5.1, 6.4, 6.5, 7, 8.2, 11.2, 14, 15, 16, 18, 19, 20.4, 21, 22,  

Część IV – pkt. 4, 7, 

są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz w częściach tych nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na ich znaczenie. 

 

 

 

 

 

Paweł Litwiński   Marcin Łoś   Paweł Grabowski 
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2 BIEGLI REWIDENCI 

2.1 Imiona i nazwiska (nazwy) oraz adresy biegłych rewidentów Emitenta w okresie objętym historycznymi 

informacjami finansowymi (wraz z opisem ich przynależności do organizacji zawodowych). 

Badanie zarówno jednostkowego jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 oraz 

jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007 przeprowadziła Spółka: 

 

Nazwa:     BDO Numerica Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona:    BDO Numerica S.A. 

Siedziba:    Warszawa 

Adres:     ul Postępu 12, 02-676 Warszawa 

Numery Telekomunikacyjne:  tel.: 022 543 16 00 

fax: 022 543 16 01 

Adres poczty elektronicznej:  office@bdo.pl 

 

Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3355 

 

Badanie sprawozdań jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz jednostkowego i 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 przeprowadziła biegły rewident pani Beata Wójciak 

wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 10948/7956, który w okresie prowadzenia badania 

sprawozdań finansowych na dzień 30 kwietnia 2009 roku wraz z danymi porównywalnymi zatrudniony był w firmie 

audytorskiej BDO Numerica S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 

 

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok 2007: 

  

Nazwa:     Meritum Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Nazwa skrócona:    Meritum Audyt Sp. z o.o. 

Siedziba:    Kraków 

Adres:     al. Juliusza Słowackiego 64 

Numery Telekomunikacyjne:  tel.: (012) 631-00-29, 0-602-688-933 

fax: (012) 631-00-28 

Adres poczty elektronicznej:   meritum.audyt@poczta.onet.pl 

 

Podmiot przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych wpisany na listę podmiotów uprawnionych do 

badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod numerem 2903. 

 

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadziła biegły rewident pani Ewa Wodecka wpisana na listę biegłych 

rewidentów pod numerem 4510/1822, która w okresie prowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 

2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 wraz z danymi porównywalnymi 

zatrudniona była w firmie audytorskiej MERITUM AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Juliusza 

Słowackiego 64. 
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2.2 Informacje na temat rezygnacji, zwolnienia lub zmiany Biegłego Rewidenta 

 

Badanie sprawozdań finansowych Emitenta w latach 2007 (jednostkowe) oraz 2008 (skonsolidowane i 

jednostkowe) było przeprowadzone przez ten sam podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. 

przez firmę audytorską BDO Numerica S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisaną na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000296524. Podpisy pod opiniami z badań składali: Pani Beata Wójciak – biegły rewident nr 

ewidencyjny 10948/7956 oraz Andre Helin, biegły rewident nr ewidencyjny 90004/502.  

 

Badanie sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2006 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 

rok 2007 było przeprowadzone przez firmę audytorską Meritum Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 

Słowackiego 64, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 

2903 oraz do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207074. Podpisy pod opiniami z badań 

złożyła Ewa Wodecka – biegły rewident nr ewidencyjny 4510/1822. 

 

Zmiana biegłego rewidenta w 2007 roku wynikała z rozwoju Grupy Kapitałowej i w związku z tym rozpoczęciem 

współpracy z dużym, renomowanym audytorem ze znanej, międzynarodowej sieci kancelarii biegłych rewidentów 

BDO. Zdaniem Emitenta, zmiana biegłego rewidenta miała korzystny wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej Arteria 

S.A., gdyż pozwoliło uniknąć ryzyka popełnienia błędów na etapie rozwoju działu finansowego oraz kontrolingu w 

obliczu szybkiego rozwoju skali działalności grupy kapitałowej. 
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3 WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 

3.1 Wybrane historyczne informacje finansowe Emitenta 

Tabela 22 Wybrane jednostkowe dane finansowe Arteria S.A. w tys. zł 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 15 501 27 095 50 448 59 881 13 749 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 184 301 -240 1 765 2 681 

Zysk (strata) brutto 2 666 2 132 1 450 2 159 2 522 

Zysk (strata) netto 2 657 2 085 1 505 1 908 2 199 

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 832 909 1 092 2 724 3 076 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 865 -2 296 14 043 3 527 2 389 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 598 -1 503 -17 808 -17 692 -2 258 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 198 -130 2 365 15 549 -139 

Przepływy pieniężne netto razem -265 -3 929 -1 400 1 384 -9 

Aktywa razem 70 133 33 334 51 132 37 119 21 848 

Zobowiązania długoterminowe 6 264 615 2 727 309 149 

Zobowiązania krótkoterminowe 31 541 12 161 28 427 18 097 4 893 

Kapitał własny 32 327 20 558 19 978 18 713 16 805 

Kapitał (fundusz) podstawowy 855 684 684 684 684 

Liczba akcji (w szt.) 4 273 820 3 419 056 3 419 056 3 419 056 3 419 056 

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,62 0,61 0,44 0,56 0,64 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,56 6,01 5,84 5,47 4,92 

Źródło: Emitent 

Tabela 23 Skonsolidowane dane finansowe Arteria S.A. w tys. zł 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 61 972 58 276 127 659 89 432 13 749 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 988 3 723 8 438 4 331 2 696 
Zysk (strata) brutto 3 457 3 642 8 245 4 715 2 537 
Zysk (strata) netto 2 927 2 781 6 489 3 938 2 199 
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) 5 480 4 496 10 392 5 673 3 091 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 323 1 119 15 881 6 964 2 389 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-12 366 -2 469 -19 346 -14 373 -2 258 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 741 -2 166 -2 227 15 083 -29 
Przepływy pieniężne netto razem 3 052 -3 516 -5 692 7 674 101 
Aktywa razem 76 566 39 311 62 214 41 937 21 848 
Zobowiązania długoterminowe 6 624 639 3 392 332 120 
Zobowiązania krótkoterminowe 32 285 15 245 32 742 20 350 4 704 
Kapitał własny 37 657 23 427 25 957 20 845 16 805 
Kapitał (fundusz) podstawowy 855 684 684 684 684 
Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 2 767 2 130 5 196 3 430 2 199 
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 160 651 1 292 508 0 
Źródło: Emitent 
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Tabela 24 Skonsolidowane dane finansowe Arteria S.A. w tys. zł – III kwartały 2009 roku 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi 

98 765 88 809 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 364 5 239 
Zysk (strata) brutto 4 715 5 116 
Zysk (strata) netto 3 987  3 969 
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)  7 598 6 017 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

2 897 1 589 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-12 366 -7 134 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

10 395 1 111 

Przepływy pieniężne netto razem 926 - 4 434 
Aktywa razem 76 398 59 844 
Zobowiązania długoterminowe 6 221 639 
Zobowiązania krótkoterminowe 27 128 31 682 
Kapitał własny 38 022 22 908 
Kapitał (fundusz) podstawowy 855 684 
Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 3 713 2902 
Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 274 1 067 
Źródło: Emitent 
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4 CZYNNIKI RYZYKA 

 

Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz czynniki ryzyka 

związane z otoczeniem, w jakim Grupa Kapitałowa prowadzi działalność zostały zamieszczone w punkcie II. 1.1 i 

II 1.2. niniejszego Memorandum Informacyjnego. 
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5 INFORMACJE O EMITENCIE 

5.1 Historia i rozwój Emitenta 

5.1.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta 

Emitent działa pod firmą Arteria Spółka Akcyjna. Emitent może używać nazwy skróconej Arteria S.A. 

5.1.2 Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny 

Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

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

numerem 0000226167. 

W celu identyfikacji Emitenta nadano mu również: 

- numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-24-58-773, 

- statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 140012670. 

5.1.3 Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony 

Spółka Arteria Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 30 listopada 2004 roku aktem notarialnym 

sporządzonym przez Rafała Kokoszewskiego, notariusza w Warszawie (numer repertorium A nr 5867/2004) 

i wpisana w dniu 17 stycznia 2005 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, za numerem 0000226167 (sygn. akt: WA.XIX NS-Rej.KRS/314/05/243). 

Emitent został utworzony na czas nieograniczony. 

5.1.4 Siedziba i forma prawna Emitenta 

Siedziba:  Warszawa 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Adres siedziby: ul. Rosoła 10, 02-797 Warszawa 

Telefon: 022 648 80 72 

Telefaks: 022 648 40 73 

Poczta elektroniczna: office@arteria.pl 

Strona internetowa: www.arteria.pl, www.arteriasa.com 

 

5.1.5 Przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent 

Spółka Arteria S.A. została utworzona i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu 

ustalonego w formie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 30 listopada 2004 roku przez Rafała 

Kokoszewskiego, notariusza w Warszawie (numer repertorium A nr 5867/2004), zmienionego w dniu 6 grudnia 

2004 roku (akt notarialny sporządzony przez Rafała Kokoszewskiego, notariusza w Warszawie, za nr repertorium 

A nr 5978/2004), w dniu 13 grudnia 2004 roku (akt notarialny sporządzony przez Rafała Kokoszewskiego, 

notariusza w Warszawie, za nr repertorium A nr 6175/2004), w dniu 18 sierpnia 2006 roku (akt notarialny 

sporządzony przez Tomasza Cygana, notariusza w Warszawie, za nr repertorium A nr 16951/2006), w dniu 17 

marca 2009 roku (akt notarialny sporządzony przez Joannę Lewczuk, notariusza w Warszawie, za nr repertorium 
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A nr 3877/2009) oraz w dniu 24 sierpnia 2009 roku akt notarialny sporządzony przez Joannę Lewczuk, notariusza 

w Warszawie, za nr repertorium A nr 10721/2009. 

5.1.6 Adres Emitenta 

Arteria S.A. 

ul. Rosoła 10 

02-797 Warszawa 

5.1.7 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta. 

30 listopada 2004 roku: założenie spółki Arteria S.A. z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 złotych 

przez Dariusza Stokowskiego i Riada Bekkara; Właścicielami zostali Dariusz Stokowski (95% akcji) oraz Riad 

Bekkar (5%). W skład pierwszego zarządu powołani zostali Dariusz Stokowski i Riad Bekkar, w skład pierwszej 

Rady Nadzorczej powołani zostali: Marta Stokowska, Paweł Laskowski, Piotr Wocial. 

 

17 stycznia 2005 roku: rejestracja spółki Arteria S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Styczeń 2005 roku: uruchomienie działalności operacyjnej Spółki w oparciu o 50 stanowisk call center. 

 

Styczeń 2006 roku: zwiększenie do 170 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów 

komercyjnych. 

 

16 lutego 2006 roku: zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta: odwołanie Marty Stokowskiej ze 

stanowiska Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Piotra Wociala i Pawła Laskowskiego ze stanowisk Członków 

Rady Nadzorczej oraz powołanie Biruty Makowskiej na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Marty 

Stokowskiej i Jacka Koskowskiego na stanowiska Członków Rady Nadzorczej. 

 

24 kwietnia 2006 roku: sprzedaż 15% akcji Arteria S.A. przez Dariusza Stokowskiego na rzecz Wojciecha 

Bieńkowskiego. 

 

28 czerwca 2006 roku: odwołanie przez Radę Nadzorcą Dariusza Stokowskiego z funkcji Prezesa Zarządu 

Spółki; powołanie przez Radę Nadzorczą Wojciecha Bieńkowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. 

 

29 czerwca 2006 roku: zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta: odwołanie Biruty Makowskiej ze 

stanowiska Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz Marty Stokowskiej i Jacka Koskowskiego ze stanowisk 

Członków Rady Nadzorczej oraz powołanie Dariusza Stokowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej oraz Biruty Makowskiej, Jacka Koskowskiego, Marcina Kaczmarkiewicza oraz Rossa Newens’a na 

stanowiska Członków Rady Nadzorczej. 

 

17 lipca 2006: wniesienie wszystkich akcji Arteria S.A. posiadanych przez Dariusza Stokowskiego do Nova 

Holding Ltd. 

 

16 sierpnia: sprzedaż 9,24% akcji Arteria S.A. przez Nova Holding Ltd. na rzecz Domu Maklerskiego IDM S.A. 

 

18 sierpnia 2006 roku: podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w przedmiocie: (i) 

zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podziału akcji, (ii) podwyższenia kapitału zakładowego w 
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drodze emisji akcji serii B na okaziciela w celu zaoferowania do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej Domowi 

Maklerskiemu IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, (iii) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez 

emisję akcji serii C w drodze oferty publicznej, (iv) wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i 

ich dematerializacji, (v) dalszego istnienia Spółki, (vi) zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Sierpień 2006 roku: zwiększenie do 200 dostępnej ilości stanowisk call center do obsługi projektów 

komercyjnych. 

 

4 września 2006 roku: odwołanie Członków Zarządu oraz powołanie Pana Wojciecha Bieńkowskiego na 

stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Riada Bekkara na stanowisko członka Zarządu Spółki. 

 

20 września 2006 roku: rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. 

 

21 listopada 2006 roku: przyznanie Arteria S.A. statusu uczestnika Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych w typie EMITENT oraz rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii A, 

B oraz C. 

 

4 grudnia 2006 roku: podjęcie przez Zarząd Arteria S.A. uchwały o dokonaniu przydziału akcji serii C. W ofercie 

publicznej oferowanych było łącznie 860.00 akcji, w tym: 260.000 akcji w Transzy Otwartej, 600.000 akcji w 

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Liczba prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów wyniosła: 723 zapisy 

na 27.551.531 akcji w Transzy Otwartej, 196 zapisów na 600.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Łącznie złożono 919 ważnych zapisów na 28.151.531 akcji. Stopa alokacji: w Transzy Otwartej dla osób, które 

nie uczestniczyły w book-buildingu – 0,52%(tj. redukcja 99,48%), w Transzy Otwartej dla osób, które 

uczestniczyły w book-buildingu – 1,04%(tj. redukcja 98,96%), w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - brak 

redukcji - złożono zapisy na liczbę akcji wskazanych w zaproszeniach. W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 

wystąpiło 21 podmiotów o charakterze instytucjonalnym. 

 

6 grudnia 2006 roku: złożono do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie do 

obrotu na rynku podstawowym: 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 59.056 akcji zwykłych na 

okaziciela serii B, 860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 860.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela 

serii C. 

 

11 grudnia 2006 roku: dokonano podsumowania publicznej subskrypcji Arteria S.A., która została 

przeprowadzona w dniach od 22 do 27 listopada 2006 roku Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 

860 000 akcji serii C. Stopa redukcji zapisów na akcje: w Transzy Otwartej dla osób, które nie uczestniczyły w 

book-buildingu – 99,48%, w Transzy Otwartej dla osób, które uczestniczyły w book-buildingu – 98,96%, w 

Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - brak redukcji - złożono zapisy na liczbę akcji wskazanych w 

zaproszeniach. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 28.151.531 akcji. 

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 860 000 akcji 

serii C. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 18 złotych. Liczba osób, które złożyły 

zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 919.Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w 

ramach przeprowadzonej subskrypcji: 919. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów (nie zawarto umów o 

subemisję). Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 15.480.000,00 złotych. 
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12 grudnia 2006 roku: dopuszczono uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 

obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje serii A, B, C oraz prawa do akcji serii C. 

 

15 grudnia 2006 roku: wprowadzone zostały w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 

860 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. kodem PLARTER00024. 
 

8 stycznia 2007 roku: zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału zakładowego do 

kwoty 683.811,20 złotych, na skutek zarejestrowania emisji 860.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,20 złoty 

każda, przeprowadzonej w drodze publicznej subskrypcji. 

 
17 stycznia 2007 roku: ogłoszenie przez Deutsche Bank AG, iż podmiot zależny DWS Polska TFI S.A. posiada 

200.375 akcji Spółki, które dają 200.375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki, co stanowi 

5,86% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 3.419.056 akcji i dają ogółem 5,86% głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.  
 

24 stycznia 2007 roku: zawarto umowę z operatorem telefonii komórkowej P4, tj. spółką pod firmą P4 Sp. z o.o., 

której przedmiotem jest sprzedaż produktów i usług nowego operatora telefonii komórkowej (sprzęt 

telekomunikacyjny, akcesoria, usługi prepaid wraz z dodatkami oraz produkty multimedialne) oraz obsługa 

klientów P4.  
 
31 maja 2007 roku: podpisano umowę z ITI Neovision Sp. z o.o. dotyczącą zorganizowania oraz zarządzania siecią 

punktów sprzedaży oraz świadczenia usług w zakresie sprzedaży abonamentów platformy cyfrowej „n” oraz 

świadczenia innych usług multimedialnych oraz sprzętu, kart i sprzedaży akcesoriów rekomendowanych przez ITI.  

 

2 lipca 2007 roku: dokonano transakcji zakupu 60 udziałów spółki pod firmą RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdyni, autoryzowanej agencji Banku Handlowego w Warszawie S.A., stanowiących 75% w jej 

kapitale zakładowym i dających 75% głosów na Zgromadzeniu Wspólników RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

Działalność operacyjna RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. prowadzona była w momencie zawarcia opisanej 

transakcji za pośrednictwem 482 przedstawicieli handlowych oraz pracowników spółki zatrudnionych na umowę 

o pracę.  

 

27 września 2007 roku: Dom Maklerski IDM S.A. zwiększył stan posiadania akcji Emitenta powyżej 10% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

 

28 września 2007 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, postanowiło, iż jednostkowe oraz 

skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi 

z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (MSR). 
 
10 października 2007 roku: uruchomionych zostało 90 stanowisk telesprzedaży w Gliwicach co zwiększyło 

ogólną liczbę stanowisk Call Center posiadanych przez Emitenta do 300.  

 

14 listopada 2007 roku: podpisana została umowa z Media Saturn Holding Sp. z o.o., która określiła zasady 

wzajemnej współpracy w zakresie stworzenia Stref Usług oraz ich lokalizacji zarówno w już istniejących, jak 
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i nowopowstających marketach Media Markt oraz Saturn. Usługi te obejmują w szczególności usługi 

telekomunikacyjne oraz usługi multimedialne w tym rozprowadzania drogą satelitarną, kodowanych programów 

telewizyjnych oraz radiowych w technologii cyfrowej.  

 

7 kwietnia 2008 roku: Deutsche Bank AG poinformował o wzroście zaangażowania (poprzez podmiot zależny 

DWS Polska TFI S.A.) w akcjonariacie Emitenta. Liczba posiadanych akcji przez fundusz po wzroście 

zaangażowania wyniosła 343.066 sztuk akcji dających 343.066 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co 

stanowi 10,034% kapitału zakładowego Emitenta wynoszącego 3.419.056 akcji i dającego ogółem 10,034% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

18 kwietnia 2008 roku: decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wyrażona została zgoda na 

wyodrębnienie i przeniesienie do spółki zależnej części działalności Emitenta związanej z prowadzeniem przez 

Emitenta sprzedaży detalicznej, w szczególności w drodze zbycia lub wniesienia aportem zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Emitenta w zakresie i w sposób ustalony przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą. 

W trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjęta została uchwała o zmianach w składzie 

Rady Nadzorczej. 

 

16 lipca 2008 roku:  dokonano zakupu 89 % udziałów w Spółce Polymus Sp. z o.o. tj. 356 udziałów o wartości 

nominalnej 500 złotych każda, stanowiących łącznie 89 % kapitału zakładowego spółki i dających 89% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników. Ostateczna wartość zawieranej transakcji została uzależniona od zysku netto 

osiągniętego przez spółkę Polymus Sp. z o.o. na koniec 2008 roku. 

 

6 sierpnia 2008 roku: zarejestrowana została spółka Arteria Retail S.A. w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000311056, której Emitent jest 

jedynym akcjonariuszem. Wysokość kapitału zakładowego wyniosła 3.000.000 złotych. Arteria Retail S.A. została 

powołana do zarządzania ogólnopolską siecią sprzedaży detalicznej oferującą produkty i usługi dostawców z 

obszaru telekomunikacji komórkowej, telekomunikacji stacjonarnej (w tym dostęp do Internetu) oraz telewizji 

cyfrowej. 

 

23 września 2008 roku: podjęto decyzję o przystąpieniu do Programu Wspierania Płynności, wprowadzonego 

przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie, Zarząd Emitenta rozpoczął 

realizację zobowiązań spoczywających na emitentach uczestniczących w Programie. 

 

30 września 2008 roku: nabyte zostały aktywa o znacznej wartości w spółce RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

Przedmiotem transakcji był zakup 12 udziałów w spółce RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o, stanowiących 15% 

kapitału zakładowego tej spółki. W wyniku zawartej transakcji, udział Emitenta w RIGALL DISTRIBUTION Sp. z 

o.o wzrósł do poziomu 90% w kapitale zakładowym spółki, dających 90% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

27 listopada 2008 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, wyraziło zgodę na przeniesienie 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki w szczególności w drodze sprzedaży lub wniesienia aportem na 

kapitał zakładowy, w sposób i na warunkach ustalonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą. 

Zgoda dotyczyła wszelkich czynności związanych z wyodrębnieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 

Emitenta związanej z prowadzeniem „call center” i jej zbyciem pod każdą prawnie możliwą postacią, w tym w 

drodze sprzedaży lub wniesienia aportem na kapitał zakładowy, na rzecz spółki bezpośrednio lub pośrednio 
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zależnej, wskazanej przez Zarząd. Dodatkowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało zmian w 

składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

 

19 grudnia 2008 roku: zawarcie pomiędzy Emitentem oraz Arteria Retail S.A. umowy dotyczącej zbycia aktywów 

o znacznej wartości. Przedmiotem umowy była sprzedaż przez Emitenta wydzielonej organizacyjnie i finansowo 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej do prowadzenia sprzedaży detalicznej do Arteria Retail S.A.  

 

23 grudnia 2008 roku: podpisany został List Intencyjny pomiędzy Emitentem oraz akcjonariuszami spółki pod 

firmą Trimtab S.A. Zgodnie z podpisanym dokumentem, intencją Emitenta oraz akcjonariuszy spółki Trimtab S.A. 

było zawarcie umowy, której przedmiotem będzie nabycie przez Emitenta 100% akcji spółki Trimtab S.A. w 

zamian za objęcie przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki Trimtab S.A., akcji nowej emisji Emitenta. List 

Intencyjny przewidywał powołanie Pana Marcina Marca na Wiceprezesa Zarządu Arteria S.A.  

 

23 stycznia 2009 roku: Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza 

Stokowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta oraz uchwałę w sprawie powołania Pana 

Marcina Marca do składu Zarządu, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Spółki. 

 
16 lutego 2009 roku: rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Arteria S.A. oraz funkcji Prezesa 

Zarządu Arteria Retail S.A. złożył pan Riad Bekkar. Jako przyczynę swojej rezygnacji z zajmowanych stanowisk 

podał przyczyny zdrowotne. 

 

19 lutego 2009 roku: Dom Maklerski IDM S.A. poinformował o zwiększeniu swojego zaangażowania w spółce 

Arteria S.A. do poziomu 11,54% w kapitale zakładowym Emitenta, dającego 394 664 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

 
10 marca 2009 roku: zawarta została transakcja, której przedmiotem było nabycie 100% udziałów w spółce pod 

firmą Gallup Polska Sp. z o.o. Gallup Polska Sp. z o.o. jest silnym regionalnie call center, posiadającym 140 

stanowisk w Rudzie Śląskiej. Spółka specjalizuje się w obsłudze telefonicznej klientów największych firm 

wywodzących się z branży energetycznej i gazowniczej (Vattenfall, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 

oraz Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego). 

 
17 marca 2009 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 

akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu. Na podstawie uchwały podwyższony został kapitał zakładowy Emitenta z 

kwoty 683.811,20 złotych do kwoty 854.764,00 złotych poprzez emisję 854.764 nowych akcji serii D o wartości 

nominalnej 20 groszy każda. Akcjonariusze Emitenta wyrazili dodatkowo zgodę na wyłączenie w całości 

przysługującego im prawa poboru, o którym mowa w art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale 

określono, iż nowa emisja zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej i zostanie skierowana do 

spółki pod firmą Mayas Basic Concept Ltd z siedzibą w Nikozji, Ewy Czarzastej - Marzec, Piotra Wojtowskiego 

oraz Sebastiana Pielacha. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło także uchwałę o zmianie w 

składzie Rady Nadzorczej. Pana Rossa Newens zastąpił pan Tomasz Filipiak.  

 
26 marca 2009 roku: podpisana została umowa o współpracy w zakresie dystrybucji produktów i usług pomiędzy 

Arteria Retail S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Emitenta) i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie. Na podstawie umowy Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o (PTC) zleciła Arteria Retial S.A. 
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dystrybucję usług z oferty Heyah. Obejmuje ona prowadzenie sprzedaży produktów i usług telekomunikacyjnych 

operatora w ramach ogólnopolskiej sieci detalicznej Arteria Retail S.A., zlokalizowanej we wszystkich salonach 

Media Saturn Holding (Media Markt i Saturn). 

 
30 marca 2009 roku: nabyte zostały aktywa o znacznej wartości w postaci 1.500.000 akcji na okaziciela spółki 

pod firmą Trimtab S.A. Do nabycia aktywów doszło w wyniku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Emitenta w dniu 17 marca 2009 roku, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze 

emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany 

Statutu. Podstawą nabycia są umowy zawarte przez Emitenta z dotychczasowymi akcjonariuszami spółki Trimtab 

S.A. Nabycie aktywów nastąpiło w drodze 1) objęcia przez Mayas Basic Concept Limited zaoferowanych przez 

Emitenta, akcji nowej emisji w liczbie 606.883 w drodze subskrypcji prywatnej. Na pokrycie obejmowanych 

606.883 akcji nowej emisji, Mayas Basic Concept Limited dokonał przeniesienia na Emitenta własności 1.065.000 

akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 7.029.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem 

sporządzonej wyceny wnoszonych akcji; 2) objęcia przez Sebastiana Pielacha zaoferowanych przez Emitenta, 

akcji nowej emisji w liczbie 59.833 w drodze subskrypcji prywatnej. Na pokrycie obejmowanych 59.833. akcji 

nowej emisji, Sebastian Pielach dokonał przeniesienia na Emitenta własności 105.000 akcji spółki Trimtab S.A. o 

łącznej wartości co najmniej 693.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych 

akcji; 3) objęcia przez Ewą Czarzastą – Marzec zaoferowanych przez Emitenta, akcji nowej emisji w liczbie 

170.953 w drodze subskrypcji prywatnej. Na pokrycie obejmowanych 170.953 akcji nowej emisji, Ewa Czarzasta-

Marzec dokonała przeniesienia na Emitenta własności 300.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co 

najmniej 1.980.000,00 złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji; 4) objęcia 

przez Piotra Wojtowskiego zaoferowanych przez Emitenta, akcji nowej emisji w liczbie 17.095 w drodze 

subskrypcji prywatnej. Na pokrycie obejmowanych 17.095 akcji nowej emisji, Piotr Wojtowski dokonał 

przeniesienia na Emitenta własności 30.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 198.000,00 

złotych, ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. Każdy z obejmujących akcje nowej 

emisji, zobowiązał się względem Emitenta, że począwszy od dnia zawarcia opisywanej umowy przez okres 24 

miesięcy, nie dokona zbycia ani obciążenia posiadanych akcji Emitenta na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej 

pisemnej zgody Emitenta. Łączna wartość aktywów nabytych przez Emitenta w drodze opisanych umów wyniosła 

zatem nie mniej niż 9.900.000,00 złotych (przy łącznej cenie emisyjnej całej emisji akcji serii D wynoszącej 

7.299.684,56 złotych).  

 

23 kwietnia 2009 roku: dokonanie przez Sąd Rejestrowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta w związku z emisją Akcji Serii D Emitenta. Na podstawie postanowienia z dnia 22 kwietnia 2009 roku, 

Sąd postanowił o wpisie zmiany wysokości kapitału zakładowego z 683.811,20 złotych do 854.764,00 złotych 

oraz o wpisie zmiany liczby akcji wszystkich emisji z liczby 3.419.056 do 4.273.820 poprzez zarejestrowanie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze rejestracji 854 764 Akcji Serii D. 

 

20 maja 2009 roku: odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, którego przedmiotem było m.in. 

wyrażenie zgody na wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacja oraz 

upoważnienie organów spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D 

w depozycie papierów wartościowych. 

 
29 maja 2009 roku: Nova Group (Cyprus) Limited poinformowała o znaczącym wzroście swojego 

zaangażowania i przekroczeniu progu 5% na WZA Arteria SA. Liczba akcji posiadanych akcji przez Nova Group 
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(Cyprus) Limited wynosi odpowiednio 1.345.983 akcje, dające 31,49% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta, co stanowi 31,49% kapitału zakładowego Spółki wynoszącego 4 273 820 akcji zwykłych na okaziciela. 

 

29 czerwca 2009 roku: Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały dotyczące powołania do składu Zarządu Spółki 

na kolejną kadencję trzyletnią, począwszy od dnia 4 września 2009 r.: 

 Pana Wojciecha Bieńkowskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,  

 Pana Marcina Marca, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu,  

 Pana Grzegorza Grygiela, powierzając mu funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe 

oraz za prowadzenie ksiąg rachunkowych. 
 

2 lipca 2009 roku : Pioneer Pekao Investment Management SA zawiadomił o wzroście łącznego zaangażowania 

do poziomu 6,95% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w zakresie instrumentów 

finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez Pioneer Pekao 

Investment Management SA usługi zarządzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych.  

Ponadto Pioneer Pekao Investment Management S.A., zawiadomił w imieniu funduszy : 

1. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, 

2. Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO, 

3. Specjalistyczny FIO Telekomunikacji Polskiej, 

o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 5,69% całkowitej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach 

wykonywania przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym 

funduszy do poziomu 243 000 sztuk akcji spółki co stanowi 5,69% w kapitale zakładowym spółki Arteria S.A. 

 

3 sierpnia 2009 roku: w związku z postanowieniami umowy zawartej w dniu 23 grudnia 2008 roku, której 

przedmiotem było określenie warunków na jakich Arteria S.A. zwiększy swoje zaangażowanie w spółce Polymus 

Sp. z o.o. poprzez zakup 40 udziałów od Pana Tomasza Makaruka, Spółka złożyła oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy sprzedaży udziałów zawartej z Tomaszem Makarukiem. Powodem odstąpienia od umowy jest 

powzięcie informacji ze spółki Polymus Sp. z o.o. o wadzie prawnej udziałów będących przedmiotem opisanej 

umowy oraz nieskuteczności ich nabycia przez Pana Tomasza Makaruka. 

24 sierpnia 2009 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do składu Rady Nadzorczej 

Spółki na kolejną kadencję trzyletnią kończącą się w dniu 24 sierpnia 2012 roku dotychczasowych członków Rady 

Nadzorczej w osobach pana Dariusza Stokowskiego, pana Grzegorza Leszczyńskiego, pana Piotra 

Kulikowskiego, pana Cezarego Kubackiego oraz pana Tomasza Filipiaka. 

7 października 2009 roku: Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Emitenta pana Wojciecha 

Glapę oraz pana Wojciecha Kąkola. 
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5.2 Inwestycje 

5.2.1 Opis głównych inwestycji Emitenta i jego Grupy Kapitałowej za każdy rok obrotowy w 
okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi. 

Inwestycje Emitenta w latach 2006-2008 dotyczyły w głównej mierze nakładów w rozwój podstawowych 

segmentów działalności: call center i sprzedaży detalicznej „retail” oraz wydatków związanych z rozbudową grupy 

kapitałowej poprzez akwizycje innych podmiotów.  

Tabela 25 Inwestycje Emitenta od 01.01.2006 do dnia stwierdzenia równoważności (w tys. zł) 

Nazwa zadań 
(kraj/zagranica) 

Na dzień 
stwierdzenia 

równoważności 

XII 2008 XII 2007 XII 2006 

Wartości niematerialne i 
prawne 3 266, 8 2 205,9 534,9 451, 4

Portal Call Center 281,8 292,0 674, 6 248,6

Portal Terenowych Struktur 

Sprzedaży 1 894,0 1 770,5 -252,5 0,0

Inne 1 090,9 143,3 112,7 202,8

Rzeczowe aktywa trwałe 1 027,1 1 601,8 944,9 194,5

Oddział Gliwice 0,0 425,5 378,2 0,0

PDS Predictive Dialer System 1 023,3 1 128,4 292,1 0,0

Inne 3,8 48,0 274,6 194,5

Aktywa finansowe 39 816,2 23 323,7 9 089,3 0,0

Rigall Distribution Sp. z o.o. 14 744,9 14 744,9 9 089,3 0,0

Polymus Sp. z o.o. 8 584,3 8 578,7 0,0 0,0

Arteria Retail S.A. 3 232,6 3 000,0 0,0 0,0

Gallup Polska Sp. z o.o. 3 292,0 0,0 0,0 0,0

Trimtab S.A. 9 962,4 0,0 0,0 0,0

Razem 44 110,2 27 131, 4 10 569,1 645,9

 Źródło: Emitent 

Tabela 26 Inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta od 01.01.2006 do dnia stwierdzenia równoważności (w 
tys. zł) 

Nazwa zadań 
(kraj/zagranica) 

Na dzień 
stwierdzenia 

równoważności 

XII 2008 XII 2007 XII 2006 

Wartości niematerialne i 
prawne 3 865,4 2 379,6 534,8 451,4

Portal Call Center 281,8 292,0 169,6 248,6

Portal Terenowych Struktur 

Sprzedaży 1 894,0 1 770,5 252,5 0,0

Inne 1 689,5 317,0 112,7 202,8
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Nazwa zadań 
(kraj/zagranica) 

Na dzień 
stwierdzenia 

równoważności 

XII 2008 XII 2007 XII 2006 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 377,9 2 308,8 1 067,9 194,5

Oddział Gliwice 0,0 425,5 378,2 0,0

PDS Predictive Dialer System 1 023,3 1 128,4 292,1 0,0

Inne 1 354,6 754,9 397,6 194,5

Razem 6 243,3 4 688,4 1 602,8 645, 9

 Źródło: Emitent 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Inwestycje w wartości niematerialne i prawne dotyczyły głównie zakupu licencji na oprogramowanie niezbędne do 

obsługi infrastruktury komputerowej call center, jak również zakupu innych programów i licencji 

wykorzystywanych w działalności operacyjnej Emitenta. Najistotniejszymi pozycjami są tu Portal Call Center oraz 

Portal Terenowych Struktur Sprzedaży („PTSS”) w działalności „retail”. Portale te są dedykowanymi narzędziami, 

stworzonymi wyłącznie na potrzeby Emitenta platformami służącymi usprawnieniu przepływu informacji pomiędzy 

Emitentem a jego kontrahentami. Portal Call Center Arteria został stworzony i wdrożony przez specjalistów 

Arteria S.A. we współpracy z wdrożeniowcami Trimtab S.A. Portal Terenowych Struktur Sprzedaży („PTSS”) 

wdrożony został przez Spółkę Trimtab S.A, która w latach 2006 – 2008 w stosunku do Emitenta nie była 

podmiotem powiązanym. W 2009 roku 100% akcji Trimtab S.A. przejęte zostało przez Arteria S.A. 

Portal Call Center Arteria został opisany w Prospekcie Emisyjnym Arteria S.A., zatwierdzonym przez KNF w dniu 

31 października 2006 r., część III, pkt 11, dostępnym na stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.pl – relacje 

inwestorskie. 

Portal Terenowych Struktur Sprzedaży jest to platforma służąca do operacyjnego wsparcia segmentu sprzedaży 

detalicznej. Program pomaga w organizacji procesu sprzedaży, składania zamówień oraz systemu dystrybucji. 

Obecnie „PTSS” obsługuje kompleksowo procesy biznesowe segmentu działalności „retail” spółki zależnej Arteria 

Retail S.A. 

Rzeczowe Aktywa Trwałe 

Istotną pozycją inwestycji w Rzeczowe Aktywa Trwałe w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi były 

nakłady poniesione na uruchomienie oddziału w Gliwicach w segmencie działalności call center. W pierwszym 

etapie tworzenia placówki w Gliwicach w 2007 roku inwestycja ta dotyczyła głównie remontu wynajmowanego 

budynku, doprowadzenia pomieszczeń do wymogów działalności Call Center oraz zakupu sprzętu i wyposażenia. 

W drugim etapie inwestycji w kolejnym roku dokonano dalszej rozbudowy infrastruktury technicznej oddziału w 

Gliwicach. 

Inną istotną pozycję wartości niematerialnych i prawnych Emitenta stanowi inwestycja w Predictive Dialer System 

(„PDS”) - system automatycznego nawiązywania połączeń w trybie predykcji. Oznacza to automatyzację 

funkcjonowania Call Center, pracującego w trybie wychodzącym, polegającą na wykorzystaniu skomplikowanych 

algorytmów do automatycznego wybierania prób połączeń wychodzących do klientów na podstawie stanów 

agentów Call Center oraz historycznych parametrów stanu bazy danych. 
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Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe Emitenta stanowią udziały w Spółkach RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o. 

oraz Arteria Retail S.A. Nabycie udziałów w tych spółkach nastąpiło w latach 2007 – 2008: Wartości w tabeli 

odzwierciedlają płatności, które w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi przeprowadził Emitent w 

ramach zapłaty za wyżej wymienione Spółki. 

W 2009 roku Emitent konsekwentnie kontynuuje rozwój grupy kapitałowej poprzez inwestycje w podmiotach 

zależnych; w kwietniu 2009 nabył 100% udziałów Gallup Polska Sp. z o.o., a miesiącu kwietniu nabył 100% akcji 

Trimtab S.A. 

5.2.2 Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta, oraz inwestycji 
planowanych, co do których Emitent podjął już wiążące zobowiązania. 

Ze względu na fakt, że wszelkie inwestycje aktualnie realizowane są jednocześnie inwestycjami, co do których 

organy Emitenta podjęły już wiążące zobowiązania, niniejszy punkt zawiera informacje wymagane w pkt. 5.2.2. 

oraz 5.2.3. Załącznik I Rozporządzenia 809/2004. 

Obecnie prowadzone Inwestycje Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta realizowane są wyłącznie na terenie 

Polski. Inwestycje są finansowane w większości ze źródeł wewnętrznych (przy zastrzeżeniu zapisów w pkt. 

III.10.5). Transakcje akwizycji Spółek Polymus Sp. z o.o. oraz Gallup Sp. z o.o. zostały sfinansowane kredytami 

inwestycyjnymi (patrz pkt III.22.1.). W przyszłości, w miarę możliwości Emitent będzie korzystał z możliwości 

finansowania inwestycji Emitenta i Spółek Grupy Kapitałowej Emitenta środkami pochodzącymi z funduszy UE 

lub z innych źródeł publicznych oraz z kredytów bankowych lub obligacji. 

Tabela 27 Aktualnie realizowane i planowane inwestycje Emitenta w latach 2009-2011 w tys. zł 

Nazwa zadań 2009 2010 2011 Razem 
Wartości niematerialne i 
prawne 

2 848,0 1 550,0 900,0 5 298,0 

System Cash Flow 998,0 500,0 250,0 1 748,0 

System Dashboard  1 600,0 800,0 400,0 2 800,0 

Inne 250,0 250,0 250,0 750,0 

Rzeczowe aktywa trwałe 518,0 560,0 560,0 1 638,0 

Rozbudowa Call Center 
(centrala telefoniczna) 

360,0 360,0 360,0 1 080,0 

Infrastruktura Call Center 108,0 150,0 150,0 408,0 

Inne 50,0 50,0 50,0 150,0 

Aktywa finansowe 12 044,0 2 352,0 345,0 14 741,0 

Rigall Distribution Sp. z o.o. 3 600,0 2 040,0 0,0 5 640,0 

Polymus Sp. z o.o. 5 144,0 312,0 345,0 5 801,0 

Gallup Polska Sp. z o.o. 3 300,0 0,0 0,0 3 300,0 

Razem 15 142,0 4 152,0 1 495,0 20 789,0 

 Źródło: Emitent 

Tabela 28 Aktualnie realizowane i planowane inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2009-2011 
w tys. zł 

Nazwa zadań 2009 2010 2011 Razem 
Wartości niematerialne i 
prawne 

3 313,0 2 000,0 1 188,0 6 500,0 
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Nazwa zadań 2009 2010 2011 Razem 
System Cash Flow 1 148,0 625,0 313,0 2 085,0 

System Dashboard  1 840,0 1 000,0 500,0 3 340,0 

Inne 325,0 375,0 375,0 1 075,0 

Rzeczowe aktywa trwałe 518,0 760,0 760,0 2 038,0 

Rozbudowa Call Center 
(centrala telefoniczna) 

360,0 360,0 360,0 1 080,0 

Infrastruktura Contact Center 108,0 150,0 150,0 408,0 

Inne 50,0 250,0 250,0 550,0 

Razem 3 830,0 2 760,0 1 948,0 8 538,0 

 Źródło: Emitent 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Planowane na lata 2009 – 2011 inwestycje Emitenta w wartości niematerialne i prawne dotyczą głównie 

inwestycji w systemy zintegrowanej informacji zarządczej. Są to programy typu Business Proces Management 

(„BPM”). Pierwszy z nich – „Cash Flow” służy do zarządzania przepływami finansowymi na poziomie całej grupy 

kapitałowej. Drugi z systemów – „Dashboard” – jest narzędziem dostarczającym przetworzonych 

skonsolidowanych danych operacyjnych pozwalających na bieżąco podejmować decyzje z poziomu jednostki 

dominującej grupy, jak również dostarcza informacje istotne przy podejmowaniu decyzji strategicznych w dłuższej 

perspektywie czasowej. 

Zestawienie powyżej (tabela  Tabela 27 Aktualnie realizowane i planowane inwestycje Emitenta w latach 2009-

2011) przedstawia harmonogram płatności na wyżej wymienione inwestycje. W pozycji inne zawarte są założenia 

dotyczące pozostałych potencjalnych wydatków inwestycyjnych, aktualnie trudnych do przewidzenia. 

Rzeczowe Aktywa Trwałe 

Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe dotyczą głównie dalszej rozbudowy infrastruktury działalności call center 

związanej ze wzrostem skali działalności. Planowane inwestycje dotyczą w dużej mierze rozbudowy centrali 

telefonicznej AVAYA oraz dalszej rozbudowy infrastruktury call center. Inwestycja w centralę została 

zrealizowana w roku 2009, natomiast wartości wskazane w tabeli pokazują kwoty leasingu do zapłacenia w latach 

2009 – 2011. 

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe Emitenta stanowią udziały w spółkach zależnych, które były przedmiotem akwizycji w latach 

2007 – 2009: RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o., Arteria Retail S.A., Gallup Polska Sp. z o.o. 

oraz Trimtab S.A. 

W przypadku spółki RIGALL DISTRIBUTION (90% udziałów) oraz Polymus Sp. z o.o. (89% udziałów) przepływy 

w latach 2009 – 2011 odzwierciedlają płatności za udziały według harmonogramu płatności z umów zakupu 

udziałów. W przypadku spółki Polymus, w której Emitent aktualnie posiada 89% udziałów, płatności dotyczą opcji 

na 10% akcji, które Emitent może zrealizować w latach 2010 – 2011. 
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6 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI 

 

6.1 Działalność podstawowa 

 

6.1.1 Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności 

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. działa na rynku outsourcingu procesów biznesowych (Business Process 

Outsourcing). Specjalizuje się w usługach outsourcingu procesów sprzedaży usług i obsługi klienta. Dzięki w pełni 

zintegrowanej ofercie rozwiązań sprzedażowych, zarządczych, technologicznych i konsultingowych, Arteria S.A. 

prowadzi duże projekty sprzedażowe oraz przejmuje działalność operacyjną działów sprzedaży w dużych 

korporacjach.  

Główne obszary działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. to: 

 sprzedaż usług i obsługi klienta, prowadzona w ramach trzech własnych kanałów sprzedaży, 

zintegrowanych technologicznie w ramach multikanałowej platformy sprzedaży, które tworzą: 

a) telefoniczna sprzedaż aktywna realizowana w call centers działających w trzech lokalizacjach 

(Warszawa, Gliwice, Ruda Śląska), w oparciu o  jednorodne środowisko informatyczne, 

b) outsourcing  sprzedaży usług prowadzony w nowoczesnych sieciach handlowych (Media Markt, 

Saturn), 

c)  mobilna sprzedaż aktywna za pośrednictwem przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju, 

 usługi konsultingu biznesowego i procesowego dla dużych organizacji, 

 budowanie kanałów sprzedaży i obsługi klienta na zlecenie, 

 usługi wsparcia sprzedaży obejmujące działania z obszaru marketingu, obsługi oraz integracji 

systemowej kanałów sprzedaży, 

 

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. posiada rozbudowane zasoby operacyjne, skupione w ramach posiadanych 

centrów biznesowych. Tworzy je zespół 1600 konsultantów i mobilnych handlowców, zdolnych do realizowania 

35 000 kontaktów sprzedażowych dziennie. Efektem tych działań jest ponad 600 000 sprzedanych produktów i 

podpisywanych umów handlowych rocznie. Dzięki posiadanym zasobom, wpieranym przez technologie 

informatyczne, Grupa Kapitałowa Arteria S.A. jest obecnie liderem na rynku usług outsourcingu sprzedaży w 

Polsce. 
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Rysunek 3. Model biznesowy Grupy Kapitałowej Arteria SA  

 

 
Źródło: Emitent 

Model biznesowy działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. został zbudowany w oparciu o multikanałową  

platformę sprzedaży. Jest ona przygotowana operacyjnie do realizowania zleceń zarówno w ramach wybranego 

kanału, bądź na życzenie klienta, w dwóch lub w trzech, przenikających się wzajemnie kanałach sprzedaży. 

Każdy z realizowanych projektów może zostać wzbogacony usługami wsparcia sprzedaży i marketingu, który 

dzięki działaniom: kreacyjnym, produkcyjnym i motywacyjnym podnosi efektywność sprzedaży. Model biznesowy 

Grupy Kapitałowej Arteria S.A. uzupełniają zasoby realizujące projekty w obszarze zarządzania procesami 

biznesowymi oraz usług konsultingowych. Wszystkie kanały sprzedaży zintegrowane są w ramach uniwersalnej 

platformy technologicznej, co umożliwia pozostałym dostawcom klienta realizowanie usług z wykorzystaniem 

rozwiązań procesowych oferowanych przez Grupę Kapitałową Arteria SA.  

Unikalny model biznesowy Grupy Kapitałowej Arteria S.A. pozwala na kierowanie kompleksowej oferty usług 

sprzedażowych do dużych korporacji, prowadzących działalność gospodarczą w branży telefonii mobilnej i 

stacjonarnej, energetyki i usług komunalnych, płatnych telewizji cyfrowych, wydawnictw specjalistycznych, branży 

usług finansowych oraz FMCG.  
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Rysunek 4Aktualny Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

 
Źródło: Emitent 

ARTERIA S.A. jest spółką dominującą wobec następujących podmiotów: 

 
RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Polska - 90% kapitału zakładowego i 90% w ogólnej 

liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

Arteria Retail S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Polymus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska - 89% kapitału zakładowego i 89% w ogólnej liczbie głosów 

na Zgromadzeniu Wspólników. 

Trimtab S.A. z siedzibą w Warszawie, Polska - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu.   

Sellpoint Sp. z o.o. (dawniej One 2 One Communication Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Polska - 

(pośrednio poprzez Trimtab S.A.) 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników.   

SellPoint Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska - (pośrednio poprzez Trimtab S.A.) 100% kapitału 

zakładowego i 100% w ogólnej licznie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.   

Gallup Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Polska - 100% kapitału zakładowego i 100% w ogólnej 

licznie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.  

Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska - 75% kapitału zakładowego 

i 75% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.  

 

6.1.1.1 Arteria S.A. 

 

Arteria S.A. jest spółką dominującą w stosunku do wszystkich pozostałych spółek tworzących Grupę Kapitałową i 

ich jedynym właścicielem lub posiada znacząco większościowy pakiet akcji lub udziałów. Sprawuje nad nimi 
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aktywny nadzór właścicielski, decydując o polityce finansowej, relacjach biznesowych z kluczowymi klientami 

oraz kierunkach działalności inwestycyjnej, zgodnej z realizowaną strategią. Arteria S.A. jest centrum 

kompetencyjnym Grupy Kapitałowej, w którym koncentruje się strategiczne zarządzanie poszczególnymi centrami 

biznesowymi oraz koncepcyjna standaryzacja zarządzania realizowana za pośrednictwem centrów usług. 

Pozwala to Arterii S.A. w sposób efektywny integrować kluczowe obszary działalności poszczególnych spółek 

holdingowych, dbać z poziomu centralnego o właściwe wykorzystywanie posiadanych zasobów, optymalizować  

koszty, uzmienniając ich poziom proporcjonalnie do realizowanej marży oraz maksymalizować efekt synergii w 

ramach poszczególnych segmentów multikanałowej platformy sprzedaży.  

Zasoby: 
W ramach bezpośredniej działalności operacyjnej, Arteria SA zarządza zasobami call center w liczbie 320 

stanowisk telemarketingowych, działającymi w dwóch lokalizacjach: Warszawa i Gliwice. Są one wykorzystywane 

zarówno do typowych projektów telesprzedaży (połączenia przychodzące i wychodzące, koordynacja projektów 

sprzedażowych, umawianie spotkań dla przedstawicieli handlowych), realizowanych w ramach jednego kanału 

oraz do świadczenia usług w modelu zintegrowanym z pozostałymi kanałami działającymi w ramach 

multikanałowej platformy sprzedaży. 

 
Produkty i usługi Arteria S.A. 
Contact Center spółki Arteria S.A. prowadzi następujące działania: 

1. Obsługa ruchu telefonicznego wychodzącego: 

 Telesprzedaż: 

 Przyjmowanie zamówień 

 Generowanie leadów 

 Badanie potencjału klienta 

 Umawianie spotkań dla przedstawicieli handlowych 

 Weryfikacja i aktualizacja baz danych 

 Wsparcie windykacji/monitoring płatności 

2. Obsługa ruchu telefonicznego przychodzącego 

 Przyjmowanie zamówień 

 Prowadzenie Biur Obsługi Abonenta (Klienta) 

 Obsługa infolinii: 

 typu Help desk 

 Produktowych 

 Finansowych 

 Informacyjnych 

 Reklamacyjnych 

3. Koordynacja pełnego procesu sprzedaży i podpisania umowy: 

 Sprzedaż produktu/usługi 

 Potwierdzenie danych niezbędnych do zawarcia umowy 

 Umówienie kuriera 

 Wysyłanie umów do Klienta 

 Odbiór umów 
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 Weryfikacja umów 

 Monitoring pracy kurierów 

Główni klienci 

 Wiedza i Praktyka 

 ING 

 AIG 

 Amrest 

6.1.1.2 Arteria Retail S.A. 

 

Arteria Retail S.A. została utworzona do realizowania projektów w obszarze outsourcingu sprzedaży usług w 

nowoczesnych sieciach handlowych. Spółka powstała w wyniku wydzielenia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa i przeniesienia zasobów z Arteria S.A. Arteria Retail S.A. zarządza obecnie ogólnopolską siecią 

sprzedaży usług i produktów typu multibrand z obszaru telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu 

oraz telewizji cyfrowej. Jest to pierwszy model sprzedaży tego typu usług w Polsce, w którym punkty detaliczne 

należące do tego samego dystrybutora, proponują klientom jednocześnie ofertę dwóch operatorów komórkowych 

w ofertach abonamentowych (usługi post paid).  

 
Zasoby 
 
Sieć outsourcingu sprzedaży usług i produktów w nowoczesnych sieciach handlowych tworzy 53 punktów 

sprzedaży detalicznej obsługiwanych przez ponad 120 handlowców. Punkty są zlokalizowane w sieci Media 

Saturn Holding (Media Markt i Saturn) na terenie całego kraju. Ich liczba będzie systematycznie rosnąć wraz ze 

ekspansją holdingu MSH w Polsce. 

 
Główni klienci 

 P4 Sp. z o.o. (Play) 

 ITI Neovision 

 

6.1.1.3 Trimtab S.A. 

Trimtab S.A. jest spółką consultingową, świadczącą usługi z pogranicza konsultingu biznesowego oraz 

technologii informatycznych. Oferuje rozwiązania biznesowe z wykorzystywaniem narzędzia informatycznego 

klasy BPM (Business Process Management). Jest dostawcą kompleksowych rozwiązań i narzędzi 

informatycznych, wspomagających zarządzanie złożonymi procesami biznesowymi w dużych organizacjach, 

działających w branżach związanych ze znaczną ilością operacji i procesów.  

Zakres działalności Trimtab S.A. koncentruje się obecnie w trzech głównych obszarach:  

 usługi konsultingowe i kształtowanie procesów biznesowych polegających na analizie, 

projektowaniu i usprawnianiu procesów zarządczych, 

 projektowanie i rozwój uniwersalnej platformy informatycznej, która może być zastosowana do 

tworzenia narzędzi informatycznych stosowanych przy wspomaganiu zarządzania złożonymi 

procesami biznesowymi, 

 wdrażanie systemów informatycznych, ich konfiguracja oraz dostosowywanie do indywidualnych 

potrzeb klienta. 
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Główni klienci 

 Telekomunikacja Polska 

 Polkomtel 

 PTK Centertel 

 

Trimtab S.A. jest 100% właścicielem dwóch podmiotów: Sellpoint Sp. z o.o. (dawniej One 2 One 

Communication Sp. z o.o.) oraz Sellpoint Finanse Sp. z o.o.. 

6.1.1.4 Sellpoint Sp. z o.o. (dawniej One 2 One Communication Sp. z o.o.) 

Głównym obszarem działalności spółki jest realizowanie usług outsourcingu sprzedaży, polegających na 

przejmowaniu od klienta obowiązków zarządzania kanałami sprzedażowymi i obsługą procesów biznesowych. 

Sellpoint Sp. z o.o. (dawniej One 2 One Communication Sp. z o.o.) zajmuje się w imieniu klienta 

utrzymywaniem relacji handlowych z zewnętrznymi punktami sprzedaży detalicznej, zarządzając ofertą 

produktową, przygotowując oraz monitorując wykonanie planów sprzedażowych. Spółka prowadzi outsourcing 

przedstawicieli handlowych, dystrybucji produktów, plasowanie specjalistycznych materiałów merchandisigowych 

w kanałach sprzedaży oraz wykonuje ich serwis.   

Zasoby 
Spółka realizuje zadania operacyjne z wykorzystaniem potencjału ponad 150 handlowców.. 

Główni klienci 

 PTK Centertel (Orange) 

 British American Tobacco 

 Bank Zachodni WBK 

 Citi Handlowy 

 Cadbury Wedel 

 

6.1.1.5 SellPoint Finanse Sp. z o.o. 

Zgodnie z umową spółki SellPoint Finanse Sp. z o.o., przedmiotem działalności spółki są usługi consultingowe w 

obszarze produktów i usług finansowych z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych oraz pozostała 

działalność wspomagająca usługi finansowe. Spółka nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej. 

6.1.1.6 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o.  

 

Spółka prowadzi mobilną sprzedaż aktywną w obszarze produktów bankowych, głównie kart kredytowych, 

kredytów gotówkowych, produktów korporacyjnych oraz pożyczek konsumenckich. Taki model biznesowy 

działalności pozwala na precyzyjne docieranie do wybranych grup klientów oraz zwiększanie zasięgu działalności 

bez ograniczeń terytorialnych. Dlatego segment sprzedaży bezpośredniej stanowi istotne uzupełnienie usług 

zintegrowanych w ramach multikanałowej platformy sprzedaży zarządzanej z poziomu Arteria S.A. Plany 

przewidują rozwój tego kanału sprzedaży o nowe branże, w szczególności sektor telekomunikacji oraz sektor 

energetyczny.  

RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż: 

 kart kredytowych, 

 kont osobistych i oszczędnościowych, 
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 produktów korporacyjnych, 

 pożyczek gotówkowych. 

Zasoby: 
300 mobilnych handlowców  

 

6.1.1.7  Polymus Sp. z o.o. 

Spółka jest agencją zintegrowanej komunikacji marketingowej, prowadzącą usługi wsparcia sprzedaży. 

Przedmiotem działalności agencji jest wdrażanie i realizacja kompleksowych, wielowymiarowych projektów 

obejmujących strategie marketingowe i sprzedażowe w modelu zintegrowanym. Koncentruje swoją działalność 

głównie w obszarze marketingu bezpośredniego. Oferta agencji obejmuje działania kreacyjne i produkcje ATL i 

BTL, budowanie programów lojalnościowych i motywacyjnych, realizuje promocje sprzedażowe, obsługę kanałów 

sprzedaży, usługi specjalistyczne (merchandising) oraz integrację kanałów sprzedaży. Uzupełniający segment 

działalności agencji stanowią usługi z obszaru typu field marketing. Polymus Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych 

agencji marketingowych działających na polskim rynku. Posiada szerokie portfolio renomowanych klientów 

zarówno polskich, jak i zagranicznych, w tym także światowych koncernów. Jest laureatem wielu prestiżowych 

nagród i wyróżnień branżowych. 

 
Przewagi konkurencyjne Polymus Sp. z o.o. obejmują: 

długoletnie doświadczenie (Polymus Sp. z o.o. jest jedną z najdłużej działających agencji na rynku), tytuły 

i wyróżnienia branżowe (agencja roku 2003, lider jakości Obsługi Klienta roku 2007), doświadczona kadra 

managerska, przynależność do Grupy Kapitałowej, zrzeszającej contact center i spółkę outsourcującą działy 

sprzedaży. 

 
Główni klienci: 

 Bakoma 

 Hewlett – Packard 

  „n” – telewizja (ITI neovision) 

6.1.1.8.  Gallup Polska Sp. z o.o. 

Spółka jest call center, posiadającym 140 stanowisk telemarketingowych. Spółka specjalizuje się w obsłudze 

telefonicznej klientów największych firm wywodzących się z branży energetycznej i gazowniczej. Gallup Polska 

Sp. z o.o. realizuje dodatkowo usługi w obszarze projektów sprzedażowych, prowadząc dodatkowo także badania 

opinii publicznej oraz windykację należności. Spółka ma w planach intensyfikację współpracy z obecnymi 

klientami oraz pozyskanie kolejnych klientów z branży usług komunalnych.  

Spółka oferuje obsługę wszystkich kontaktów przychodzących i wychodzących, czyli: 

 Kampanie przychodzące obejmujące m.in: 

o infolinie informacyjne, help desk, obsługę zapytań, 

o obsługę kampanii reklamowych i promocyjnych, 

o wspomaganie infolinii, 

o obsługę po-sprzedażowa, 

o tworzenie i aktualizację baz danych. 

 Kampanie wychodzące obejmujące m.in.: 
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 sprzedaż przez telefon, 

 badania rynkowe i sondaże opinii publicznej, 

 windykacje należności. 

Główni Klienci: 

 Vattenfall 

 PGNiG 

 Yves Rocher 

 

6.1.1.9 Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. 

Celem Spółki jest działalność mająca na celu wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów 

nowych przedsiębiorstw, udostępnienia koniecznej infrastruktury oraz poszukiwanie źródeł finansowania i 

zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy („Działalność innowacyjna”). Działalność innowacyjna 

polegać będzie na inkubowaniu oraz finansowaniu nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność w trzech 

obszarach: e-commerce, nowoczesne technologie oraz sprzedaż prowadzona na odległość oraz rozwiązania w 

zakresie dystrybucji towarów i usług. Środki finansowe na rozwój inkubowanych przedsiębiorstw mają pochodzić 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, finansowego ze 

środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorstwa finansowane ze środków nowego 

funduszu, po okresie koniecznym dla rozwinięcia projektu, będą wnoszone jako aktywa zasilające multikanałową 

platformę sprzedaży, tworząc w jej ramach nowe linie biznesowe. 

6.1.2 Strategia Arteria S.A. 

Grupa Kapitałowa zamierza koncentrować się na obecnie prowadzonej działalności. Jest  to obszar outsourcingu 

procesów sprzedaży usług i obsługi klienta. Celem strategicznym Grupy Kapitałowej na najbliższe trzy lata jest 

wzrost skali prowadzonej działalności. Zarząd Spółki zamierza osiągnąć wyznaczone cele zarówno poprzez 

dynamiczny wzrost obecnie posiadanych kanałów sprzedaży, jak i rozbudowę aktywów tworzących 

multikanałową platformę sprzedaży. Dlatego priorytetowym elementem strategii rozwoju jest akwizycja kolejnych 

podmiotów i włączenie ich zasobów do modelu biznesowego Grupy Kapitałowej. Efektem planowanych przejęć 

ma być wzbogacenie obecnie posiadanych kompetencji Grupy Kapitałowej o nowe zasoby.  Równolegle  trwają 

rozmowy w sprawie rozpoczęcia sprzedaży usług i produktów teleinformatycznych w kolejnych wielko 

powierzchniowych sieciach handlowych.   
Strategia rozwoju organicznego przewiduje systematyczne rozszerzanie portfela klientów. Grupa Kapitałowa 

zamierza koncentrować się na  projektach o dużej skali, przejmować działy sprzedaży dużych korporacji, a 

z najważniejszymi klientami budować relacje kluczowego dostawcy usług sprzedaży i obsługi klienta.  

Jest to możliwe dzięki zintegrowanej ofercie usług Grupy Kapitałowej, której trzon stanowi multikanałowa 

platforma sprzedaży i obsługi klienta. 

 

Główne cele strategiczne Grupy Kapitałowej, przewidziane do realizacji w obszarze rozbudowy obecnie 

posiadanych kanałów sprzedaży to : 

 call center: znaczący wzrost ilości stanowisk, 

 sprzedaż aktywna: wzrost ilości mobilnych handlowców 

 outsourcing sprzedaży usług: realizacja sprzedaży w kolejnych wielko powierzchniowych sieciach 

handlowych 



Część III  Zarys ogólny działalności 

 80

 

Realizacji wyznaczonych celów strategicznych mają służyć  następujące działania: 

 koncentracja posiadanych zasobów  w ramach centrów biznesowych,  

 standaryzacja  zarządzania  Grupą Kapitałową poprzez centra usług,  

 kompleksowa oferta usług  kierowana do klientów z poziomu Grupy Kapitałowej, 

 akwizycje. 

 

 

Zakres poszczególnych działań służących realizacji celów strategicznych Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

zaprezentowano poniżej. 

 

6.1.2.1 Koncentracja posiadanych zasobów w ramach centrów biznesowych  

 

Integracja operacyjna kompetencji posiadanych przez poszczególne spółki tworzące Grupę Kapitałową Arteria 

S.A. polega na koncentracji ich zasobów w ramach trzech centrów biznesowych.  

Są nimi: 

 telefoniczna sprzedaż aktywna i obsługa klientów, 

 sprzedaż aktywna, 

 usługi wsparcia sprzedaży.   

 

Idea utworzenia centrów służy oddzieleniu działalności stricte biznesowej od spraw związanych z zarządzaniem, 

administracją, controlingiem oraz formalno-prawną obsługą poszczególnych spółek. Ta działalność skupiona 

zostaje w centrach usług, które podlegają bezpośrednio Zarządowi Arteria S.A. Centra usług mają pełnić w 

stosunku do centów biznesowych, funkcję pomocniczą i usługową. Pozwala to centrom biznesowym, na 

operacyjne integrowanie zasobów pochodzących dziś formalnie z dwóch lub trzech spółek oraz skoncentrowaniu 

swojej działalności na realizowaniu wyznaczonych przez Zarząd Grupy Kapitałowej celów sprzedażowych.   

6.1.2.1.1 Standaryzacja zarządzania Grupą Kapitałową za pośrednictwem centrów usług  

Standaryzacja zarządzania Grupą Kapitałową polega na wydzieleniu centrów usług, w ramach których następuje 

koncentracja wszelkich działań zarządczych, administracyjnych i formalno-prawnych realizowanych na rzecz 

poszczególnych spółek, podległych bezpośrednio Zarządowi Arteria S.A. 

Podział centrów usług wygląda w sposób następujący:  

 Centrum Księgowości 

 Centrum Controllingu, Zarządzania Gotówką, Administracji i Zakupów 

 Centrum Administracji Kadr i Płac 

 Centrum PR/IR 

 Centrum Sprzedaży 

 Centrum Usług Prawnych 

 Centrum Obiegu Dokumentów 

 Centrum Logistyki 
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 Centrum Szkoleniowe 

 Centrum Rekrutacyjne  
 Utworzenie centrów usług realizujących swoje zadania z poziomu Grupy Kapitałowej na rzecz poszczególnych 

spółek tworzy jednorodny, efektywny model zarządzania dla całej organizacji. Pozwala on na skuteczną kontrolę 

działań prowadzonych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz optymalne 

wykorzystywanie kompetencji managerów wywodzących się z poszczególnych spółek. Standaryzacja 

zarządzania dostarcza Zarządowi Arteria S.A. precyzyjnej informacji o efektywności prowadzonych projektów.  

Opiera się ona następujących elementach:  

 wspólne miary finansowe – wypracowanie zestawu miar finansowych prezentujących efektywność 

finansową projektów, niezależnie od typu projektu, co umożliwiać będzie porównywanie 

efektywności pomiędzy projektami w ramach całej grupy, 

 wspólne miary efektywności zasobów – wypracowanie zestawu miar efektywności zasobów 

prezentujących efektywność angażowanych zasobów, niezależnie od typu zasobu, by możliwe było 

porównywanie efektywności pomiędzy zasobami w ramach całej grupy, 

 automatyzacja procesu kalkulowania i dystrybucji miar finansowych i efektywności zasobów – 

wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania przepływem pracy, dostarczanego przez 

spółkę córkę Trimtab S.A. 

6.1.2.3 Kompleksowa oferta usług kierowana do klientów z poziomu Grupy Kapitałowej   

Opisany powyżej docelowy model struktury organizacyjnej, których opiera się na rozdzieleniu działalności czysto 

biznesowej od kompetencji zarządczych świadczonych dla poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej, służy 

większej integracji zasobów oraz zwiększeniu możliwości operacyjnych. Ich efektem ma być realizacja projektów 

o najwyższym stopniu trudności. Grupa Kapitałowa Arteria S.A. zamierza wykorzystywać posiadane dzięki temu 

przewagi konkurencyjne poprzez przejmowanie kompetencji całych działów sprzedaży największych korporacji, a 

z najważniejszymi klientami budowanie relacji kluczowego dostawcy usług sprzedaży i obsługi klienta.  

6.1.2.4 Akwizycje 

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. planuje dalszy wzrost w wyniku przejmowania kolejnych spółek lub 

zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Po sfinalizowaniu akwizycji (Gallup Polska Sp. z o.o., zapłata za 

dodatkowe udziały RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o.) oraz po przejęciu Trimtab S.A., Grupa 

Kapitałowa jest liderem rynku usług outsourcingu procesów sprzedaży usług i obsługi klienta. Dalsze akwizycje 

prowadzone będą zarówno w obszarze konkurencyjnych, jak i komplementarnych spółek. 

Podstawowe kryteria wyboru konkurencyjnych podmiotów do przejęcia obejmują: 

 efektywność ekonomiczną analizowanego podmiotu, 

 możliwość nabycia nowych kompetencji, uzupełniających bieżącą ofertę Grupy Kapitałowej, 

 możliwość nabycia portfela klientów, 

 możliwość zwiększenie zasobów Grupy Kapitałowej. 

 

Oprócz umocnienia obecnej pozycji rynkowej transakcje mają na celu: 

 rozszerzenie obszarów dotychczasowej aktywności biznesowej w nowych segmentach rynku: 

o Polymus Sp. z o.o. – zintegrowana komunikacja marketingowa, 
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o Rigall Distribution Sp. z o.o. – sprzedaż bezpośrednia, stanowiąca uzupełnienie usług 

zintegrowanych w ramach multikanałowej platformy sprzedaży zarządzanej z poziomu 

Arteria S.A., 

o Gallup Polska Sp. z o.o. – kontrakty z branży „utility”;  

 skuteczne i trwałe budowanie relacji biznesowych z partnerami pochodzącymi z wielu branż, 

 oferowanie klientom bardziej zaawansowanych rozwiązań w zakresie zintegrowanych procesów 

sprzedaży oraz wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, 

 osiągnięcie efektów synergii w sprzedaży i marketingu. 

6.1.2 Informacje o dostawcach Arteria S.A. 

Tabela 29 Informacje o głównych dostawcach Emitenta w pierwszych 9 miesiącach 2009 roku 

L.p. Nazwa dostawcy Wartość 
w tys. 
PLN 

Udział 
% 

Rodzaj dostawy usług i towarów 

1 4 C Telecom Sp. z o.o. 1 124 4,74% Dostawca sprzętu komputerowego 
2 Bertelsmann Media Sp. z o.o. 421 1,77% Najem powierzchni biurowych 
3 Deutsche Leasing Polska S.A. 717 3,02% Dostawca sprzętu komputerowego 
4 Falon Sp. z o.o. 4 712 19,86% Zakup usług telekomunikacyjnych 
5 Germanos 7 613 32,10% Zakup usług telekomunikacyjnych 

Koszt 5 największych kontrahentów z tytułu 
dostaw i usług za pierwsze 9 miesięcy 2009 
roku 14 587 61,50%   
Łączny koszt z tytułu dostaw i usług za 
pierwsze 9 miesięcy 2009 roku 23 719 100%   

Źródło: Emitent 

Tabela 30 Informacje o głównych dostawcach Arteria S.A. w roku 2008 

L.p. Nazwa dostawcy Wartość 
w tys. 
PLN 

Udział 
% 

Rodzaj dostawy usług i towarów 

1 Renloger Sp. z o.o. 621 1,15% Dostawca usług 
telekomunikacyjnych 

2 Bertelsmann Media Sp. z o.o. 645 1,19% Najem powierzchni biurowych 
3 Falon Sp. z o.o. 10 270 18,98% Usługi outsourcingu kadrowo-

płacowego 
4 Brightpoint Sp. z o.o. 13 257 24,49% Zakup towarów 
5 Germanos Sp. z o.o. 17 970 33,20% Zakup towarów 

Koszt 5 największych kontrahentów z tytułu 
dostaw i usług za 2008 rok 42 764 92,34%   
Łączny koszt z tytułu dostaw i usług za 2008 
rok 46 311 100%   

Źródło: Emitent 

Tabela 31 Informacje o głównych dostawcach Arteria S.A. w roku 2007 

L.p. Nazwa dostawcy Wartość 
w tys. 
PLN 

Udział 
% 

Rodzaj dostawy usług i towarów 

1 Slash Sp. z o.o. 534 0,99% Dostawca sprzętu komputerowego 
2 Bertelsmann Media Sp. z o.o. 747 1,38% Najem powierzchni biurowych 
3 Andra Sp. z o.o. 769 1,42% Dostawca sprzętu 

teleinformatycznego 
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L.p. Nazwa dostawcy Wartość 
w tys. 
PLN 

Udział 
% 

Rodzaj dostawy usług i towarów 

4 Radius Sp. z o.o. 2 136 3,95% Zakup usług telekomunikacyjnych 
5 Brightpoint Sp. z o.o. 32 815 60,63% Zakup towarów 

Koszt 5 największych kontrahentów z tytułu 
dostaw i usług za 2007 rok 37 001 68,36%   
Łączny koszt z tytułu dostaw i usług za 2007 
rok 54 126 100%   

Źródło: Emitent 

 

Tabela 32 Informacje o głównych dostawcach Arteria S.A. w roku 2006 

L.p. Nazwa dostawcy Wartość 
w tys. 
PLN 

Udział 
% 

Rodzaj dostawy usług i towarów 

1 Slash Sp. z o.o. 747 7,23% Dostawca sprzętu komputerowego 
2 Bertelsmann Media Sp. z o.o. 740 7,17% Najem powierzchni biurowych 
3 Andra Sp. z o.o. 702 6,79% Dostawca sprzętu 

teleinformatycznego 
4 Radius Sp. z o.o. 1 558 15,09% Zakup usług telekomunikacyjnych 
5 Netia S.A. 712 6,90% Zakup usług telekomunikacyjnych 

Koszt 5 najwiekszych kontrahentów z tytułu 
dostaw i usług za 2006 rok 4 459 43,18%   
Łączny koszt z tytułu dostaw i usług za 2006 
rok 10 326 100%   

Źródło: Emitent 

Główni dostawcy Spółki to przede wszystkim spółki dostarczające Arteria S.A. usługi telekomunikacyjne oraz 

dostawcy sprzętu komputerowego (stała rozbudowa infrastruktury contact center). Istotną pozycją w latach 2007 

– 2008 stanowiły zakupy towarów od spółek Brightpoint Sp. z o.o. oraz Germanos Sp. z o.o. Zakupy te dotyczyły 

dostaw towarów, głównie aparatów telefonicznych i akcesoriów komórkowych do sprzedaży w sieci detalicznej w 

segmencie „retail”.  

6.1.3 Produkty i usługi Emitenta 

Niniejszy punkt zawiera wskazanie informacji wymaganych na podstawie Załącznika I, punkt 6.1.2. do 

Rozporządzenia Komisji WE nr 809/2004: „Wskazanie wszystkich istotnych nowych produktów i usług, które 

zostały wprowadzone, a także w zakresie w jakim informacje na temat opracowywania nowych produktów zostały 

upublicznione, podanie stanu prac nad tymi produktami”. 

 

Emitent prowadzi działalność usługową. Aktualne produkty oferowane przez Emitenta zostały wymienione w pkt.  

III.6.1.1. Kierunki rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, które będą implikowały wdrażanie nowych produktów 

i usług zostały opisane w pkt. III 6.1.2 
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6.2 Główne rynki 

6.2.1 Polski rynek Contact Center 

Wartość rynku outsourcingu sprzedaży w Polsce wyniosła w 2007 r. 134 mln EUR, co stanowi wzrost o 12,6% w 

stosunku do 2006 roku.2 Dalszy rozwój segmentu utrzyma się na poziomie około 14,5 proc. rocznie do 2012 roku. 

W związku z tym, prognozowana wartość rynku outsourcingu sprzedaży w Polsce w 2012 roku ma wynosić 229 

mln EUR.  

 

Determinanty wzrostu rynku contact center w Polsce: 

 rozwój e-biznesu oraz marketingu bezpośredniego, 

 poszerzające się grono firm pragnących zapewnić kompleksową i wysokiej jakości obsługę klientów, 

 zmniejszające się koszty telekomunikacji oraz rozwój technologii VoIP, 

 rosnące koszty wynagrodzeń przy posiadaniu wewnętrznego contact center, 

 zainteresowanie zagranicznych klientów (głównie z Niemiec i Wielkiej Brytanii) usługami polskich 

contact center ze względu na niskie koszty połączone z bliskością geograficzną i kulturową.  

 Średnia rentowność segmentu w przybliżeniu wynosi 6,4 proc3. 

 

Z badań przeprowadzonych w październiku 2008 r. wynika, że 10 proc. spośród przebadanych przedsiębiorstw 

korzysta z usług firm outsourcingowych w zakresie contact center4. Badanie wykazało, że z usług firm 

zewnętrznych w zakresie outsourcingu sprzedaży (w tym contact center) korzysta 17 proc. firm z branży 

finansowej. Taki sam odsetek jest charakterystyczny dla branży handlowej. Wśród badanych branż są także 

takie, które z outsourcingu w tym zakresie nie korzystają w ogóle (infrastruktura i motoryzacja) lub jedynie w 

ograniczonym zakresie np. branża produkcyjna – 6 proc. 

 

Atuty zewnętrznego contact centre to przede wszystkim:  

 dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych w tym zakresie, 

 oszczędność czasu wynikająca z pozyskiwania i szkolenia nowych pracowników, 

 zmniejszenie wydatków na szkolenia, 

 pewność, że pracownik contact center jest kompleksowo przygotowany do obsługi klienta,  

 większa elastyczność, rozumiana jako szybkie dostosowanie zasobów ludzkich, np. w czasie 

trwania promocji czy akcji specjalnych, kiedy „ruch na linii” jest zdecydowanie bardziej intensywny, 

 potencjalnie możliwość skorzystania z szerokiej oferty innych usług w zakresie outsourcingu 

sprzedaży. 

 

Na polskim rynku contact center obserwuje się obecnie dwa trendy: 

Nacisk na specjalizację – Na polskim rynku obecnych jest około 70 firm zajmujących się outsourcingiem contact 

center. Przy tak dużej liczbie niezbędna będzie dywersyfikacja portfela oferowanych usług i specjalizacja firm w 

wybranych zakresach. Obserwacje tendencji rynkowych wskazują, że największe firmy będą kładły nacisk na 

                                                        
2 Datamonitor. 
3 “Ewolucja klasycznego contact center”, Piotr Cholewa, 05.12.2008. 
4 Badanie zostało zrealizowane metodą CATI na próbie 204 osób z firm zatrudniających ponad 250 pracowników lub 
generujących ponad 100 mln przychodów rocznie. 
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specjalizację w branżach takich jak bankowość czy telekomunikacja. Mniejsze firmy skupią się na obsłudze 

wąskich branż lub określonych regionów geograficznych. 

Nowe oferty – od kilku lat jesteśmy świadkami ewolucji klasycznego contact center w kierunku contact center – 

czyli wielokanałowej obsługi komunikacji z klientem (sms, telefon, faks, chat, Internet, tradycyjna poczta). 

Jednocześnie wciąż rośnie zakres oferowanych przez contact center usług, a ich silniejsze powiązanie z 

wewnętrznymi procesami firmy (np. przez systemy CRM) pozytywnie wpływa na efektywność działania 

przedsiębiorstwa. Jednym z kierunków rozwoju contact center jest integracja komunikacji z klientami oraz 

procesami back-office. Dzięki zastosowaniu takiego kompleksowego modelu w jeszcze większym stopniu, można 

przyspieszyć prowadzone procesy w oparciu o cały szereg dokumentów do tego niezbędnych. 

6.2.1.1 Analiza otoczenia konkurencyjnego 

Główne firmy konkurencyjne do Arteria działające na polskim rynku5: 

 CCP (Internet Group) – około 800 stanowisk, 

 Arvato services Polska – 1000 stanowisk,  

 CTM Teleperformance Poland – 600 stanowisk,  

 PCM Sp. z o.o. – 600 stanowisk, 

 TP Internet – Contact Center – 1900 stanowisk, 

6.2.2 Informacja o odbiorcach usług Arteria S.A. 

Emitent oraz Spółki Grupy Kapitałowej Emitenta prowadzą swoją  działalność na terenie Polski. Ze względu na 

specyfikę prowadzonej działalności (działalność usługowa, przeważnie dla dużych przedsiębiorstw) podział 

przychodów geograficznie ze względu na regiony kraju nie jest możliwy. 

Tabela 33 Podział przychodów ze względu na rodzaje działalności (branże odbiorców) Emitenta w okresie 
objętym historycznymi danymi finansowymi (w tys.  zł) 

Wyszczególnienie 3 kwartały 2009 2008 2007 2006 

wartość udział wartość udział wartość Udział wartość udział 

Branża wydawnicza 8 070 32,51% 8 135 16,13% 7 801 13,03% 5 884 42,80% 

Branża finansowa i 
ubezpieczeniowa 3 358 13,53% 4 053 8,03% 3 212 5,36% 3 695 26,87% 

Branża 
telekomunikacyjna 4 969 20,01% 29 561 58,60% 40 975 68,43% 4 0,03% 

Pozostała 
sprzedaż/przychody 8 428 33,95% 8 699 17,24% 7 893 13,18% 4 166 30,30% 

Razem przychody  24 824 100,00% 50 448 100% 59 881 100% 13 749 100% 
 

 

Usługi świadczone przez Emitenta w podstawowych segmentach działalności call center i retail świadczone są 

w 3 zasadniczych branżach: 

 wydawniczej, 

 finansowo-ubezpieczeniowej, 

                                                        
5 Dane odnośnie ilości stanowisk call center w poszczególnych firmach pochodzą z różnych źródeł dostępnych publicznie i nie 
były weryfikowane w spółkach na dzień stwierdzenia równoważności. Dokładna ilość stanowisk może różnić się od faktycznej. 
Informacje te oddają skalę działalności głównych konkurentów Emitenta i należy je traktować orientacyjnie 
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 telekomunikacyjnej. 

Należy odnotować wzrost udziału branży telekomunikacyjnej w strukturze sprzedaży Emitenta w latach 2007 – 

2008, co było efektem rozpoczęcia współpracy z P4 Sp. z o.o. - operatorem sieci komórkowej PLAY w zakresie 

dystrybucji jej usług i produktów. 

Ponadto Emitent pozyskał następnych kluczowych klientów w segmencie działalności retail - ITI Neovision 

(telewizja „n”), Heyah. 

W latach 2006 – 2008 sprzedaż usług we wszystkich 3 branżach wykazywała dynamiczny wzrost, co 

potwierdza wysoką wartość dodaną modelu biznesowego Emitenta, opartego na integracji usług outsourcingu 

sprzedaży dla kontrahentów. 

6.3 Czynniki nadzwyczajne, wpływające na informacje podane w pkt. 6.1. Działalność 

Podstawowa oraz 6.2. Główne Rynki. 

Według najlepszej wiedzy Emitenta na informacje podane zgodnie z wymogami w pkt  III.6.1 i  III.6.2 nie miały 

wpływu czynniki nadzwyczajne inne niż opisane w części II Czynniki ryzyka oraz III.9.2 i III.9.3 Memorandum. 

6.4 Istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta lub dowolnego 

członka jego grupy 

W związku z prowadzoną działalnością Emitent i jego spółki zależne są stroną wielu umów. Poniżej 

przedstawiamy umowy Emitenta i jego spółek zależnych, które zostały uznane przez Emitenta za istotne z uwagi 

na podmiot, z którym zostały zawarte, przedmiot lub wartość umowy. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, 

przedstawione w niniejszym punkcie umowy realizowane są zgodnie z zawartymi w nich warunkami, w 

szczególności warunkami finansowymi. Ponadto, wszystkie umowy zawarte przez Emitenta z podmiotami 

powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

6.4.1 Istotne Umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta 

Analiza umów zawieranych przez Emitenta w normalnym toku działalności pozwala wyróżnić dwie główne 

kategorie umów zawieranych ze zleceniodawcami: (a) umowy o świadczenie usług telemarketingowych w oparciu 

o infrastrukturę call center Emitenta, oraz (b) umowy agencyjne, na mocy których Emitent świadczy usługi 

polegające na oferowaniu i sprzedaży produktów i usług oferowanych przez klientów Emitenta.  

 

Umowy o świadczenie usług telemarketingowych 

Istotnymi umowami ze zleceniodawcami zawartymi przez Emitenta dotyczącymi świadczenia przez Emitenta 

usług telemarketingowych są następujące umowy: 

 

- Umowa o świadczenie usług telemarketingowych z dnia 3 grudnia 2007 roku zawarta z AIG Europe Spółka 

Akcyjna Oddział w Polsce, 

- Umowa nr 1/TM /ARTERIA SA/2005 z dnia 18 stycznia 2005 roku zawarta z Wydawnictwem „Wiedza 

i Praktyka” Sp. z o.o.6  

- Umowa o świadczenie usług z dnia 4 kwietnia 2008 roku zawarta z ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna 

wraz z aneksem nr 1 z dnia 27 marca 2009 roku. 

                                                        
6 Zgodnie z umowami kredytu z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawartymi przez Emitenta z Deutsche Bank PBC S.A. wierzytelności 
Emitenta o zapłatę wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług telemarketingowych z dnia 18 stycznia 2005 roku 
zawartej z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. mają być przedmiotem przelewu na zabezpieczenie udzielonego 
Emitentowi kredytu.  
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Umowa o świadczenie usług telemarketingowych z dnia 3 grudnia 2007 roku zawarta z AIG Europe Spółka 

Akcyjna Oddział w Polsce („AIG”) 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta na rzecz AIG usług doradczych i marketingowych w 

zakresie wsparcia sprzedaży przy wykorzystaniu infrastruktury Emitenta w postaci call center. 

Emitent zobowiązuje się do przeprowadzenia na rzecz AIG akcji telemarketingowej kierowanej do potencjalnych 

klientów AIG. W ramach prowadzonej akcji marketingowej Emitent ma za zadanie dotrzeć do osób wskazanych 

przez AIG w bazie danych przekazanej Emitentowi przy zawarciu umowy i zainteresować potencjalnego klienta 

ofertą AIG w zakresie ubezpieczeń. Pracownicy Emitenta w przypadku kontaktu z potencjalnym klientem 

prowadzą rozmowę w oparciu o precyzyjnie ustalony scenariusz zwany skryptem oraz w oparciu o zestaw pytań i 

odpowiedzi przygotowywany dla konkretnej akcji telemarketingowej.  

Emitent świadczy ww. usługi w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu odpowiednich 

urządzeń umożliwiających profesjonalną i zawodową obsługę akcji telemarketingowej. 

Na mocy umowy Emitent nie może powierzyć jakichkolwiek czynności związanych z wykonywaniem umowy 

osobom trzecim. 

AIG jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych powierza Emitentowi wykonanie czynności związanych z przetwarzaniem  danych osobowych 

osób udostępniających swe dane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy. 

Emitent zobowiązany jest do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę danych, co najmniej w zakresie określonym w art. 36 – 39 ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

Na podstawie umowy Emitent zobowiązany jest do dokonywania codziennych raportów ewidencjonujących 

uzgodnione między stronami działania z poprzednich dni trwania akcji telemarketingowej. 

Z tytułu świadczenia usług objętych umową Emitent zobowiązuje się zapłaty wynagrodzenia stanowiącego 

kalkulację poszczególnych składników wynagrodzenia, między innymi: wynagrodzenia za efektywny czas pracy 

teleoperatorów, wynagrodzenia za nagranie rozmów w pliku dźwiękowym, bonus za opłaconą polisę, oraz zwrot 

kosztów połączeń telefonicznych według określonych w umowie stawek. Wynagrodzenie jest ustalane na 

podstawie pisemnego porozumienia. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie na podstawie rozliczenia 

przygotowanego przez Emitenta i zaakceptowanego przez AIG. 

Umowy zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązania stron do zachowania w poufności 

wszelkich informacji dotyczących drugiej strony uzyskanych w trakcie wykonywania umowy oraz do 

niewykorzystywania takich informacji w celu niezwiązanym z wykonywaniem umowy. 

Zgodnie z umową prawa i obowiązki żadnej ze stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem 1 

miesięcznego okresu wypowiedzenia (w razie niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 

którąkolwiek ze stron, w razie niewypłacalności, otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości).  

Umowa nr 1/TM /ARTERIA SA/2005 z dnia 18 stycznia 2005 roku zawarta z Wydawnictwem „Wiedza i Praktyka” 

Sp. z o.o.7 („Wydawnictwo”) 

                                                        
7 Zgodnie z umowami kredytu z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawartymi przez Emitenta z Deutsche Bank PBC S.A. wierzytelności 
Emitenta o zapłatę wynagrodzenie z tytułu umowy o świadczenie usług telemarketingowych z dnia 18 stycznia 2005 roku 
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Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta na rzecz Wydawnictwa usług telemarketingowych, których 

zasadniczym celem jest zainteresowanie potencjalnych klientów nabyciem produktów oferowanych przez 

Wydawnictwo. Umowa ma charakter ramowy i znajduje zastosowanie do prowadzenia przez Emitenta 

każdorazowo nowej akcji marketingowej. Szczegóły poszczególnej akcji marketingowej określone są w 

zamówieniu i obejmują kod marketingowy (tj. zespół czynności mających na celu zachęcenie potencjalnego 

klienta do zakupu określonego produktu), produkt będący przedmiotem akcji, termin rozpoczęcia i zakończenia 

oraz liczbę pracowników Emitenta zaangażowanych w akcję, minimalną bazę adresową, scenariusz prowadzenia 

rozmowy. 

Na mocy umowy Emitent zobowiązuje się do wyznaczenia i przeszkolenia odpowiedniej liczby pracowników 

(telemarketerów) zaangażowanych w konkretną akcję telemarketingową i utrzymywania ich niezmiennego składu 

osobowego w czasie trwania akcji marketingowej.  

Zgodnie z umową Wydawnictwo ma prawo do nadzoru nad wykonywaniem akcji telemarketingowej przez 

Emitenta, w szczególności do kontroli pracy telemarketerów przez przedstawiciela Wydawnictwa i udzielania 

wskazówek co do sposobu prowadzenia rozmów telefonicznych. 

Emitent ma obowiązek szczegółowego dokumentowania każdej akcji telemarketingowej do Wydawnictwa jak 

również ciągłego monitorowania tzw. współczynnika skuteczności określanego jako stosunek ilości pozyskanych 

zamówień do ilości rekordów wykorzystywanych z bazy teleadresowej.  

Na podstawie umowy Wydawnictwo ma obowiązek przekazania Emitentowi harmonogramu akcji marketingowej, 

oraz dostarczenia bazy teleadresowej będącej w jego posiadaniu oraz scenariusza rozmowy, złożenia 

ostatecznego zamówienia na akcję telemarketingową, przeprowadzenia odpowiedniego przeszkolenia 

telemarketerów.  

Na mocy umowy Emitent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,  

w szczególności zobowiązuje się do wykorzystywania bazy teleadresowej wyłącznie dla potrzeb wykonania 

niniejszej umowy. 

Zgodnie z umową wynagrodzenie Emitenta ustalane jest na podstawie szczegółowego wyliczenia 

poszczególnych pozycji określonych w załączniku do umowy. Niezależnie od wynagrodzenia Emitentowi 

przysługuje między innymi zwrot kosztów połączeń i rozmów telefonicznych według stawek określonych w 

umowie, koszt przesyłek pocztowych do adresatów według stawek PP Poczta Polska. 

Umowa zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące zobowiązania stron do zachowania w poufności 

wszelkich informacji dotyczących drugiej strony uzyskanych w trakcie wykonywania umowy oraz do 

niewykorzystywania takich informacji w celu niezwiązanym z wykonywaniem umowy, pod rygorem kary umownej 

w wysokości 10.000 złotych za naruszenie klauzuli poufności.  

Umowa została zwarta na okres sześciu miesięcy od daty jej podpisania i będzie przedłużana automatycznie na 

kolejne sześć miesięcy, chyba że jedna ze stron złoży oświadczenie o zamiarze jej zakończenia. Oświadczenie 

powinno zostać złożone w terminie nie krótszym niż 30 dni przed końcem obowiązywania umowy.  

Umowa o świadczenie usług z dnia 4 kwietnia 2008 roku zawarta z ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna wraz z 

aneksem nr 1 z dnia 27 marca 2009 roku („ING”). 

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Emitenta do świadczenia na rzecz ING usług polegających na obsłudze 

telemarketingowej projektu wsparcia sprzedaży.  

                                                                                                                                                                             

zawartej z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. mają być przedmiotem przelewu na zabezpieczenie udzielonego 
Emitentowi kredytu.  
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Świadczenie usług wsparcia sprzedaży polega na podejmowaniu przez pracowników Emitenta prób kontaktu 

telefonicznego z osobami, których dane będą zawarte w przekazanych Emitentowi przez ING bazach danych, 

które mogą być zainteresowane nabywaniem produktów ING. Każda akcja telemarketingowa podejmowana przez 

pracowników Emitenta będzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym cyklem komunikacyjnym (tzw. Kampania) do  

przekazanej przez ING bazy danych.  

Zgodnie z umową pracownicy Emitenta w zakresie prowadzenia określonej akcji marketingowej, zobowiązani są 

do: nawiązania kontaktu telefonicznego z osobą wskazaną w bazie danych, przeprowadzenia rozmowy zgodnie z 

zaakceptowanym przez ING scenariuszem (skryptem), umówienia spotkania, zweryfikowania czy klient 

potwierdza spotkanie. 

Emitent świadczy ww. usługi w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przy wykorzystaniu odpowiednich 

urządzeń umożliwiających profesjonalną i zawodową obsługę akcji telemarketingowej. 

Na mocy umowy Emitent nie może powierzyć jakichkolwiek czynności związanych z wykonywaniem umowy 

zarówno w zakresie wsparcia sprzedaży jak i przetwarzania danych osobom trzecim. 

ING jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych powierza Emitentowi wykonanie czynności związanych z przetwarzaniem  danych osobowych 

osób udostępniających swe dane w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy. Po zakończeniu umowy wszystkie 

dane (rekordy), według wyboru ING, zostaną usunięte z pamięci i komputerów Emitenta lub zwrócone ING. 

Zakres danych przekazanych przez ING Emitentowi obejmuje dane tych klientów, którzy wyrazili zgodę na 

przetwarzanie danych. 

Emitent zobowiązany jest do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających ochronę danych, co najmniej w zakresie określonym w art. 36 – 39 ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

Na podstawie umowy Emitent zobowiązany jest do dokonywania bieżących raportów ewidencjonujących sposób 

wykonania umowy. 

Z tytułu świadczonych usług przez Emitenta ING zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Emitenta wynagrodzenia 

szczegółowo określonego w zleceniu na przeprowadzenie danej kampanii. Kwoty określone w zleceniu 

przedstawiają wartości estymowane a ostateczne rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistych zrealizowanych 

ilości minut połączeń, umówionych spotkań zakończonych sprzedażą. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. ING ma prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym z przyczyn nadzwyczajnych (między innymi w przypadku niewykonania umowy mimo 

uprzedniego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu, w razie otwarcia likwidacji bądź ogłoszenia 

upadłości, w razie zbycia przedsiębiorstwa).  

Umowy agencyjne 

Drugą kategorią umów zawartych z klientami są umowy agencyjne, na mocy których Emitent świadczy usługi 

polegające na oferowaniu i sprzedaży produktów i usług oferowanych przez klientów Emitenta. 

 

Istotnymi umowami z klientami zawartymi przez Emitenta są: 

 

- Ramowa Umowa Agencyjna z dnia 20 kwietnia 2007 roku zawarta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., 



Część III  Zarys ogólny działalności 

 90

- Umowa o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz administratora programu ubezpieczeń 

zawarta przez Emitenta z AIG Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  

 

Ramowa umowa agencyjna z dnia 20 kwietnia 2007 roku zawarta przez Emitenta z Bankiem Handlowym S.A. 

(„Bank”) 

 

Przedmiotem umowy jest pośredniczenie przez Emitenta w promowaniu i sprzedaży kart kredytowych oraz innych 

produktów bankowych oferowanych przez Bank osobom trzecim na zasadach określonych w art. 6a-6d ustawy 

Prawo bankowe. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez Emitenta oraz wynagrodzenie Emitenta 

określane są w umowach szczegółowych.  

 

Umowa określa wymogi stawiane pracownikom Emitenta, obowiązek szkoleń, zasady korzystania z praw 

autorskich i znaków towarowych Banku, miejsce świadczenia usług (pomieszczenia własne Emitenta lub 

pomieszczenia Banku), obowiązek przeniesienia przez Emitenta na rzecz Banku własności nabytego ze środków 

Banku majątku ruchomego, uprawnienia kontrolne Banku oraz obowiązek raportowania po stronie Emitenta, tryb 

wynagradzania Emitenta, obowiązek zachowania poufności oraz zakaz konkurencji występujący po stronie 

Emitenta i pracowników Emitenta oraz zakaz powierzania wykonywania umowy innym podmiotom.  

 

Umowa zawarta została na okres 1 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres 1 roku na piśmie pod 

rygorem nieważności. Brak złożenia przez strony w terminie oświadczenia o przedłużeniu umowy jest 

równoznaczny z wygaśnięciem umowy. W dniu 23 marca 2009 roku strony zawarły aneks, na mocy którego 

przedłużyły okres obowiązywania umowy do dnia 31 marca 2010 roku.  

 

Umowa określa również przesłanki rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania (związane z 

naruszeniem umowy lub całkowitym zawieszeniem lub zaprzestaniem jej wykonywania, zgłoszeniem wniosku o 

ogłoszenie upadłości którejkolwiek ze stron). Strony mogą, z ważnych przyczyn, rozwiązać umowę z 

zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

Umowa przewiduje ponadto kary umowne z tytułu naruszeń jej postanowień przez Emitenta, wysokość tych kar 

nie przekracza kwot zwyczajowo przyjętych w tego rodzaju umowach.  

 

Umowa o świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz administratora programu ubezpieczeń 

zawarta przez Emitenta z AIG Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („TU AIG”) 

 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta na rzecz TU AIG usług w zakresie pośrednictwa 

ubezpieczeniowego, akwizycji, zawierania i administrowania ubezpieczeniami. 

 

Zgodnie z umową Emitent zobowiązany jest do: (a) przyjmowania i rozpatrywania wniosków o ubezpieczenie, (b) 

tworzenia akt ubezpieczeniowych i przechowywania dokumentów będących własnością TU AIG, (c) 

monitorowania terminowego i pełnego regulowania składek przez ubezpieczonych, (d) świadczenia na rzecz 

ubezpieczonych usług informacyjnych dotyczących ubezpieczenia, zawiadamiania o przedłużeniu polisy, 

obowiązku wznowienia polisy i rozwiązaniu umowy ubezpieczeniowej, (e) obsługi infolinii w celu zapewnienia 

informacji dla ubezpieczonych.  
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Na podstawie umowy Emitent zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z umowy za pomocą 

osób posiadających zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego wydane przez Komisję 

Nadzoru Finansowego. Emitent zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy i w ciągu trzech lat od jej 

rozwiązania zawrzeć i utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o sumie ubezpieczenia nie 

niższej niż 1.000.000,00 złotych. 

 

 Z tytułu świadczenia usług Emitentowi przysługuje wynagrodzenie stałe w kwocie 50.000,00 złotych miesięcznie 

oraz wynagrodzenie zmienne ustalane jako zwrot kosztów poniesionych przez Emitenta w związku z: (a) 

działalnością stanowisk operatorskich, (b) zużyciem materiałów biurowych na potrzeby przetwarzania archiwizacji 

dokumentów (c) opłatami pocztowymi.  

 

Kwota wynagrodzenia stałego ulega zmianie, po uzyskaniu pisemnej zgody TU AIG, w przypadku rozszerzenia 

dedykowanego zespołu operatorów o kwotę 8.333,00 złotych za każde nowe stanowisko operatorskie.   

 

Umowa została zawarta na czas jednego roku. Po upływie każdego roku umowa ulega automatycznemu 

przedłużeniu na kolejny rok, chyba, że zostanie wypowiedziana w formie pisemnego oświadczenia każdej ze 

stron na trzy miesiące przed wygaśnięciem. Zgodnie z umową TU AIG ma zarezerwowane prawo rozwiązania 

umowy w trybie natychmiastowym pod warunkiem uprzedniego wezwania Emitenta i wyznaczenia dodatkowego 

terminu do zaprzestania naruszeń w przypadku zaistnienia określonych w umowie przypadków niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Emitenta. Strony przewidziały również możliwość automatycznego 

rozwiązania umowy w przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości przez każdą ze stron. 

6.4.2 Istotne Umowy zawierane w normalnym toku działalności dowolnego członka grupy 
Emitenta 

Umowy zawarte przez Arteria Retail S.A. 

- Umowa Sub-dealerska z dnia 17 marca 2009 roku zawarta przez Arteria Retail S.A. z Germanos Polska 

Sp. z o.o., 

- Umowa o współpracy w zakresie dystrybucji produktów i usług z dnia 20 marca 2009 roku zawarta przez 

Arteria Retail S.A. z Polską Telefonią Cyfrową Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

- Umowa Agencyjna z dnia 31 grudnia 2007 roku zawarta przez Emitenta z ITI Neovision Sp. z o.o. wraz z 

Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2008 roku (prawa i obowiązki wynikające z umowy zostały 

przeniesione na Arteria Retail S.A.), 

- Umowa o współpracy z dnia 1 października 2007 roku zawarta przez Emitenta z Media Saturn Holding 

Polska Sp. z o.o.  (MS Holding) oraz 42 spółkami zależnymi od MS Holding (Partnerzy) działającymi w 

formie spółek komandytowych, wraz z aneksem nr 1 z dnia 20 maja 2008 roku, aneksem nr 2 z dnia 30 

maja 2008 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 12 czerwca 2009 roku (prawa i obowiązki wynikające z umowy 

zostały przeniesione na Arteria Retail S.A.). 

Umowy zawarte przez Gallup Polska Sp. z o.o. 

- Umowa nr 5200021063 z dnia 28 listopada 2008 roku zawarta pomiędzy Gallup Polska Sp. z o.o. a 

Vatenfall Business Services Poland Sp. z o.o. 

Umowy zawarte przez Sellpoint Sp. z o.o. (dawniej One 2 One Communication Sp. z o.o.) 
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- Umowa o współpracy z dnia 15 grudnia 2008 roku zawarta pomiędzy One 2 One Communication Sp. z 

o.o. a Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o., 

- Umowa o współpracy z dnia 2 lutego 2009 roku zawarta pomiędzy One 2 One Communication Sp. z o.o. 

a Telekomunikacją Polską S.A. 

Umowy zawarte przez RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

- Ramowa Umowa Agencyjna z dnia 20 lutego 2004 roku wraz z Aneksem z dnia 31 stycznia 2007 roku 

zawarta pomiędzy RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 

Umowy zawarte przez Trimtab S.A. 

- Umowa nr 1200278119/08/CZB/ID/J/APS/133/08 dotycząca zakupu licencji oraz migracji Aplikacji 

Serwus, Partner i Samuraj z dnia 8 października 2008 roku zawarta z Telekomunikacją Polską S.A., 

- Umowa Ramowa nr CZB/ID/R/TRI-29/08 na rozwój aplikacji „Serwus”, „Partner”, „Samuraj” nr E-CORP: 

50019210 z dnia 2 grudnia 2008 roku zawarta pomiędzy Trimtab S.A. a Telekomunikacją Polską S.A. 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ ARTERIA RETAIL S.A. 
 

Umowa Sub-dealerska z dnia 17 marca 2009 roku zawarta przez Arteria Retail S.A. z Germanos Polska Sp. 
z o.o. („Germanos”) 
 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Arteria Reatil S.A. („Arteria Retail”) na rzecz Germanos 

(działającego jako podmiot upoważniony przez spółkę P4 Sp. z o.o. do zawierania umów o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych) usług w zakresie pośrednictwa w: (a) sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego oraz 

produktów multimedialnych, (b) zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie usługi 

prepaid, usługi postpaid, oraz usługi mix oraz dokonywania zmian do zawartych umów skutkujących 

przedłużeniem okresu świadczenia usług na czas określony wskazany przez P4 Sp. z o.o., (c) świadczeniu usług 

obsługi posprzedażnej. 

 

Na mocy umowy Arteria Retail, w zależności od charakteru świadczonych usług: (a) działa w imieniu własnym i 

na własną odpowiedzialność (dot. m.in. usług sprzedaży sprzętu komputerowego), (b) lub w imieniu i na rzecz P4 

Sp. z o.o. jako operatora telekomunikacyjnego (zawieranie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych). 

 

Zgodnie z umową, sprzedaż sprzętu i świadczenie usług telekomunikacyjnych ma miejsce w punktach sprzedaży 

(PoS) prowadzonych przez Arteria Retail lub PoS partnerów Arteria Retail zatwierdzonych przez Gemanos. 

Arteria Retail zobowiązuje się do zapewnienia i utrzymania w każdym z prowadzonych PoS minimalnej 

efektywności sprzedaży na poziomie określonym w umowie. Ustalenie rzeczywistego poziomu sprzedaży 

następuje po każdym kwartale kalendarzowym, na podstawie raportów sprzedażowych przygotowanych przez 

Germanos za obustronnym potwierdzeniem.  

 

Germanos ma prawo do cofnięcia autoryzacji dla PoS w przypadkach wskazanych w umowie, między innymi w 

przypadku zrealizowania przez Arteria Retail lub partnera Arteria Retail  poniżej 75 % planu sprzedaży 

opracowanego przez Germanos dla poszczególnych grup produktów i usług lub niezrealizowania przez Arteria 

Retail lub partnera Arteria Retail planu polegającego na utrzymaniu klientów tj. doprowadzeniu do przedłużenia z 

klientami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 
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Zgodnie z postanowieniami umowy Arteria Retail przyjmuje na siebie odpowiedzialność odszkodowawczą za 

naruszenie zasad przetwarzania i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej oraz naruszenie zasady przetwarzania 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.  

 

W umowie Arteria Retail zobowiązała się do wykonywania określonych obowiązków informacyjnych względem 

Germanos, m. in.:  przedstawiania periodycznie bądź na każdorazowe żądanie Germanos zaświadczeń z ZUS 

oraz Urzędu Skarbowego o braku zaległości w zakresie świadczeń publicznoprawnych. Ponadto Arteria Retail 

zobowiązała się przekazać w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego żądania Germanos zaświadczenie 

wydane przez właściwy Wydział Gospodarczy Sądu  Rejonowego do spraw upadłościowych  i układowych, iż w 

stosunku do Arteria Retail nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe.[1] 

 

W przypadku zamiaru sprzedaży przez Arteria Retail przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (przez co 

strony rozumieją sprzedaż PoS) Germanos ma prawo pierwszeństwa nabycia tego przedsiębiorstwa lub jego 

części po cenie ustalonej w umowie zawartej przez Arteria Retail z osobą trzecią a w razie braku takiej umowy po 

cenie odpowiadającej wartości rynkowej. W przypadku braku zgody, co do ceny sprzedaży, cena zostanie 

ustalona przez biegłego rzeczoznawcę wskazanego przez strony lub samodzielnie przez Germanos spośród listy 

biegłych wymienionych w umowie.  

 

Na mocy umowy Arteria Retail ma prawo nabywać produkty służące realizacji zobowiązań wynikających z umowy 

jedynie od Germanos, bądź tzw. partnera logistycznego dostarczającego produkty dla Germanos. W okresie 

obowiązywania umowy Arteria Retail nie może podejmować działalności konkurencyjnej. Definicja działalności 

konkurencyjnej została określona w umowie szeroko, jako działalność polegająca na proponowaniu nabycia lub 

zachęcaniu do nabycia na terytorium RP towarów i usług, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę lub 

właściwości mogą być uznane za towary zamienne w stosunku do tych towarów i usług, które są przedmiotem 

oferty Arterii Retail w ramach wykonywania umowy z Germanos. 

 

Zgodnie z umową Arteria Retail nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy na 

osobę trzecią bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Germanos. Germanos bez zgody Arteria Retail może 

przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy na spółkę P4 Sp. z o.o. oraz na podmioty z grupy 

kapitałowej, do której należy Germanos. 

 

Z tytułu wykonania umowy Arteria Retail uprawniona jest do wynagrodzenia prowizyjnego obliczanego na 

zasadach określonych w załączniku do umowy. Wysokość prowizji uzależniona jest od następujących czynników: 

(a) wysokość abonamentu lub planu taryfowego, (b) czasu na jaki została zawarta umowa, (c) liczby zawartych 

umów w danym okresie rozliczeniowym. Strony przewidziały również wynagrodzenie dodatkowe z tytułu realizacji 

planów sprzedaży. 

 

W umowie zostały zastrzeżone kary umowne płatne przez Arteria Retail na rzecz Germanos z tytułu naruszenia 

postanowień umowy. Wysokość kar umownych uzależniona jest od wagi dokonanego naruszenia i kształtuje się 

w wysokości od 100,00 złotych do 100.000,00 złotych.  

 

                                                        
[1] Na gruncie obowiązującego prawa zobowiązanie Arteria Retail S.A. do dostarczenia zaświadczenia z Sądu Rejonowego 
Wydział Układowo – Upadłościowy jest niewykonalne, brak jest bowiem podstawy prawnej regulującej tryb występowania do 
Sądu o wydanie przedmiotowego zaświadczenia.  
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Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z 

zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia lub w przypadku naruszenia jej postanowień w terminie 14 

dniu, z zastrzeżeniem uprzedniego wezwania drugiej ze stron do usunięcia skutków naruszenia umowy. 

Germanos ma prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadkach 

określonych szczegółowo w umowie dotyczących rażącego naruszenia przez Arteria Retail postanowień umowy 

bądź w przypadkach niezależnych od stron, tj. utraty przez P4 Sp. z o.o. statusu przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego bądź rozwiązania umowy pomiędzy Germanos a P4 Sp. z o.o. 

 

Umowa o współpracy w zakresie dystrybucji produktów i usług z dnia 20 marca 2009 roku zawarta 
pomiędzy Arteria Retail S.A. („Arteria Retail”) a Polską Telefonię Cyfrową Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością („PTC”)  
 

Przedmiotem umowy jest dystrybucja przez Arteria Retail na zlecenie PTC usług polegająca na: (a) zawieraniu 

przez Arteria Retail w imieniu i na rzecz PTC umów o świadczenie mobilnych usług telekomunikacyjnych w 

ofercie Heyah, (b) odbieraniu dla PTC oświadczeń woli od abonentów PTC i pozostałych klientów sieci PTC, (c) 

sprzedaży produktów nabywanych od PTC (aparaty telefoniczne, akcesoria i inne urządzenia wykorzystywane w 

systemie łączności sieci PTC) w celu ich dalszej dystrybucji. 

 

Zgodnie z umową Arteria Retail świadczy usługi dystrybucyjne w odpowiednio zaadoptowanych i wyposażonych 

punktach sprzedaży jako autoryzowany dystrybutor bez prawa wyłączności.  

 

Arteria Retail zawierając z klientami PTC umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych działa na podstawie 

pełnomocnictwa z prawem udzielenia pełnomocnictw substytucyjnych dla pracowników wykonujących czynności 

sprzedaży lub podmiotów trzecich, którym Arteria Retail powierzyła wykonywanie swojego zobowiązania w 

zakresie dystrybucji usług świadczonych na rzecz PTC. 

 

Zgodnie z umową Arteria Retail zobowiązana jest do promowania usług telekomunikacyjnych świadczonych 

przez PTC, udzielania pomocy osobą chcącym zawrzeć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, 

utrzymywania w punktach sprzedaży odpowiedniej ilości i asortymentu oferowanych produktów w celu ich 

nieprzerwanej sprzedaży, spełnienia określonych w umowie warunków technicznych dotyczących bezpiecznego 

aktywowania kart SIM, ochrony danych osobowych, stosownie do wymogów określonych w załączniku do 

umowy, terminowego przekazywania do PTC oryginałów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

  

Arteria Reatil może wykonywać umowy przez swojego przedstawiciela jedynie po uzyskaniu (każdorazowo) 

zgody PTC a także pod warunkiem przyjęcia przez Arteria Retail pełnej odpowiedzialności za działanie lub 

zaniechanie takiego przedstawiciela. 

 

Zgodnie z umową PTC oświadcza, iż sprzedawane przez Arteria Retail produkty objęte są gwarancją jakości 

udzieloną przez producenta lub podmiot, od którego PTC nabyła sprzedawane produkty. 

 

W umowie zostały zastrzeżone kary umowne płatne przez Arteria Retail na rzecz PTC z tytułu naruszenia 

postanowień umowy. Wysokość kar umownych uzależniona jest od wagi dokonanego naruszenia i kształtuje się 

w wysokości od 350 złotych do 5.000 złotych.  
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Arteria Retail ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez PTC w przypadku niedochowania przez 

Arteria Retail należytej staranności w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 

(zawarcie umowy na podstawie nieaktualnych dokumentów, wprowadzenia abonenta w błąd co do zakresu lub 

jakości świadczonych usług). W tym wypadku Arteria Retail traci prawo do prowizji za zawarcie umowy o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

 

Z tytułu wykonania umowy Arteria Retail uprawniona jest do otrzymania wynagrodzenia w postaci prowizji za 

zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wysokość prowizji będzie uzależniona od okresu 

obowiązywania zawartej umowy, typu wybranego dokumentu w dniu zawarcia umowy. Rozliczenie prowizji 

następuje w terminach miesięcznych na podstawie tylko tych umów, które w terminie określonym w umowie 

zostaną przekazane do PTC wraz  z całością dokumentacji. 

 

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, pod 

rygorem nieważności listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, z zachowaniem 

sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. PTC ma prawo 

rozwiązać umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym we wskazanych w umowie przypadkach (m.in. 

działanie na szkodę PTC lub niedołożenie  należytej staranności przy wykonywaniu umowy pod warunkiem 

uprzedniego wezwania Arteria Retail do usunięcia naruszenia, a także w sytuacji naruszenia zakazu 

dokonywania zmian  i modyfikacji produktów sprzedawanych przez Arteria Retail a będących własnością PTC, 

przejęcie kontroli nad Arteria Reatil przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec PTC, bądź w 

przypadku wszczęcia wobec Arteria Retail postępowania likwidacyjnego, upadłościowego lub egzekucyjnego).  

 

Umowa Agencyjna z dnia 31 grudnia 2007 roku zawarta przez Emitenta z ITI Neovision Sp. z o.o. („ITI 
Neovison”) wraz z Porozumieniem do Umowy Agencyjnej z dnia 30 czerwca 2008 roku (prawa i obowiązku 
wynikające z umowy zostały przeniesione na Arteria Retail S.A. w dniu 19 grudnia 2008 roku)  
 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy Emitenta (obecnie Arteria Retail S.A.)[2] i ITI Neovision w 

zakresie pośrednictwa Arteria Retail S.A. („Arteria Retail”) przy zawieraniu umów o abonament na usługi 

oferowane przez ITI Neovision (rozprowadzanie drogą satelitarną kodowanych programów telewizyjnych i 

radiowych w technologii cyfrowej oraz innych usług multimedialnych). 

 

W szczególności zadaniem Arteria Retail jest zawieranie w swoich punktach sprzedaży umów o abonament w 

imieniu i na rachunek ITI Neovision w zamian za uzgodnione w umowie wynagrodzenie. Arteria Retail działa w 

powyższym zakresie jako pełnomocnik ITI Neovision na podstawie zawartego w umowie pełnomocnictwa. Arteria 

Retail może udzielać dalszych pełnomocnictw sprzedawcom autoryzowanym przez ITI Neovision, którzy 

pozostają z Arteria Retail w stosunku pracy, umowy zlecenia lub innej podobnej umowy upoważniającej 

sprzedawców do wykonywania umowy. Za działania tych osób odpowiada jak za swoje własne. Arteria Retail 

może korzystać wyłącznie z dostarczonego przez ITI Neovision formularza umowy o abonament. 

 

Arteria Retail pośredniczy również w dystrybucji sprzętu, kart i akcesoriów abonentom, jak również przy 

przekazywaniu zawiadomień dotyczących usterek sprzętu oraz kart oraz przyjmowaniu reklamacji. Arteria Retail 

                                                        
[2] Aktualnie Emitent nie jest stroną umowy z 31 grudnia 2007 roku ITI  Neovision Sp. z o.o.  Na mocy umowy z dnia 19 grudnia 
2008 roku Emitent dokonał zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej Arteria Retail S.A. ITI 
Neovision Sp. z o.o. wyraziło zgodę na przeniesienie całości praw i obowiązków wynikających z umowy z dnia 31 grudnia 2007 
roku na spółkę zależną Emitenta Arteria Retail S.A.   
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pobiera również od abonentów stosowne opłaty (aktywacyjne, opłatę za wydanie nowego sprzętu, kaucje 

gwarancyjne i inne) i przekazuje je na rachunek ITI Neovision.  

 

Arteria Retail prowadzi działalność określoną w umowie wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, które 

zlokalizowane są w sklepach należących do sieci Media Markt i Saturn.  

 

Arteria Retail jest uprawniona do używania nazwy i znaku towarowego używanego przez ITI Neovision wyłącznie 

do oznaczania usług świadczonych przez ITI Neovision oraz punktów sprzedaży tych usług.   

 

Wynagrodzenie należne Arteria Retail jest naliczane dla poszczególnych miesięcy rozliczeniowych 

(kalendarzowych), a w wypadku składników wynagrodzenia związanych z realizacją planów sprzedaży okres 

rozliczeniowy może być dłuższy. Szczegółowe zasady rozliczeń określa Załącznik nr 7.  

 

Umowa nakłada również na Arteria Retail określone obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych oraz 

zobowiązanie do zachowania poufności. Ponadto określa obowiązek Arteria Retail złożenia ITI Neovision 

stosownych zabezpieczeń należności.  

 

Załącznik nr 11 do umowy przewiduje kary umowne należne od Arteria Retail z tytułu naruszenia określonych 

postanowień umowy. Wysokość kar umownych nie jest nadmiernie wygórowana – mieszczą się one w przedziale 

od 500,00 do 2.000,00 złotych.  

 

Umowa zawarta została na czas nieoznaczony, może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, a w wypadkach w niej 

wskazanych ze skutkiem natychmiastowym.  

 

Umowa o współpracy z dnia 1 października 2007 roku zawarta przez Emitenta z Media Saturn Holding 
Polska Sp. z o.o.  (MS Holding) oraz 42 spółkami zależnymi od MS Holding (Partnerzy) działającymi w 
formie spółek komandytowych, wraz z aneksem nr 1 z dnia 20 maja 2008 roku, aneksem 2 z dnia 30 maja 
2008 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 12 czerwca 2009 roku (prawa i obowiązki wynikające z tej umowy 
zostały przeniesione na Arteria Retail S.A.) 
 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy polegającej na zarządzaniu przez Emitenta (obecnie 

przez Arteria Retail S.A.)8 bezpośrednio lub we współpracy z innymi podmiotami wydzielonymi powierzchniami 

lokalu na terenie sklepów wielkopowierzchniowych oznaczonych logo Media Markt i Saturn, prowadzonych przez 

spółki zależne od MS Holding (Partnerzy), zajmujących się sprzedażą sprzętu elektronicznego i AGD oraz na 

świadczeniu przez Arteria Retail S.A. („Arteria Retail”), w wyznaczonych miejscach na terenie sklepów 

zarządzanych przez Partnerów, usług pośrednictwa w zakresie zawierania umów telekomunikacyjnych lub 

multimedialnych w imieniu i na rzecz podmiotów świadczących usługi tego rodzaju („Operatorzy”). 

 

                                                        
8 Aktualnie Emitent nie jest stroną umowy z dnia 1 października 2007 roku zawartej z Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. 
oraz 42 spółkami zależnymi od MS Holding (Partnerzy) działającymi w formie spółek komandytowych. Na mocy umowy z dnia 
19 grudnia 2008 roku Emitent dokonał zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej Arteria Retail S.A. 
W dniu 26 sierpnia 2008 roku Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.  wyraziła zgodę na przeniesienie całości praw i 
obowiązków wynikających z umowy z dnia 1 października 2007 roku na spółkę zależną Emitenta Arteria Retail S.A.   
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W celu wykonania umowy Arteria Retail zobowiązana jest zawrzeć umowy agencyjne z Operatorami, tj. umowy, 

na mocy których Arteria Retail będzie mogła zawierać umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i 

multimedialnych w imieniu i na rzecz Operatorów. Lista Operatorów stanowi załącznik nr 1 do umowy i w 

przypadku zawarcia przez Arteria Retail kolejnych umów z Operatorami będzie aktualizowana w formie aneksu 

do umowy.  

 

Zgodnie z umową MS Holding i Partnerzy zobowiązują się udostępnić Arteria Retail określoną w umowie 

powierzchnię na terenie sklepów wielopowierzchniowych, udostępnić określony w umowie sprzęt biurowy i 

teleinformatyczny oraz umożliwić promocję logotypów Arteria Retail i Operatorów.  

 

Wynagrodzenie Partnerów z tytułu wykonywania świadczeń określonych w umowie będzie uzależnione od 

wysokości wynagrodzenia Arteria Retail otrzymywanego od Operatorów z tytułu świadczenia na ich rzecz usług 

na podstawie umowy agencyjnej i będzie stanowiło określony procent zysku Arteria Retail, obliczonego zgodnie 

z postanowieniami umowy. 

Wynagrodzenie Partnerów w latach 2009 – 2011 z tytułu wykonywania świadczeń określonych umową płatne 

będzie jednorazowo, corocznie, na zasadach określonych w umowie. 

W załączniku do umowy strony określiły również warunki dostawy sprzętu telekomunikacyjnego i 

audiowizualnego sprzedawanego przez Arteria Retail w ramach łączących ją z Operatorami umów agencyjnych. 

Dostawa towaru wykonywana jest przez przewoźnika spółkę Schenker Sp. z o.o. 

 

Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2011 roku. Po upływie tego okresu umowa automatycznie 

przekształca się w umowę na czas nieokreślony, chyba że którakolwiek ze stron umowy złoży oświadczenie o 

wypowiedzeniu umowy z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia. Po przekształceniu umowy 

terminowej w umowę czas nieoznaczony umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem sześciomiesięcznego 

terminu wypowiedzenia. 

 

W umowie strony przewidziały również możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym m. in. w 

przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron oraz w przypadku, jeżeli w danym 

momencie obowiązywania danej umowy Arteria Retail będzie stroną mniej niż dwóch umów agencyjnych z 

Operatorami. 

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ GALLUP POLSKA SP. Z O.O. 
 

Umowa nr 5200021063 z dnia 28 listopada 2008 roku zawarta pomiędzy Gallup Polska Sp. z o.o. a 
Vatenfall Business Services Poland Sp. z o.o. („VBSP”) 
 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Gallup Polska Sp. z o.o. na rzecz VBSP usług dotyczących obsługi 

klientów grupy Vattenfall w pełnym zakresie sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, w ruchu przychodzącym i 

wychodzącym. Świadczenie usług obejmuje w szczególności: obsługę awarii (infolinia 991), obsługę Klientów 

Indywidualnych, obsługę Klientów Small Business, telemarketing, obsługę szkoleń, obsługę zwrotów 

korespondencji. Na podstawie umowy mogą być świadczone również usługi dodatkowe. W ramach świadczonych 

usług Gallup Polska Sp. z o.o. zapewnia klientom VBSP następujące kanały kontaktu: obsługę telefoniczną przez 

konsultantów, obsługę telefoniczną przez IVR, obsługę faksów, obsługę e-maili, obsługę zgłoszeń ze strony 

internetowej WWW przesyłanych drogą elektroniczną w postaci e-mail. 
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Gallup Polska Sp. z o.o. nie może świadczyć usług dla innych podmiotów zajmujących się obrotem energii 

elektrycznej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Stawki wynagrodzenia Gallup Polska Sp. z o.o. zostały określone w załączniku nr 1 do umowy obowiązują przez 

okres 1 roku od dnia wejścia w życie umowy tj. do dnia 31 grudnia 2009 roku. Uzgodnienie stawek na lata po roku 

2009 będzie następowało zawsze do końca czerwca roku poprzedniego (n-1) w drodze aneksu do umowy. Stawki 

na rok 2010 wzrosną zgodnie z wskaźnikiem ogłaszanym przez GUS. W przypadku braku uzgodnienia w okresie 

wskazanym w zdaniu pierwszym nowych stawek na następne lata, do czasu dokonania uzgodnień w tym 

zakresie obowiązywać będą stawki i zasady wynagradzania określone w umowie. Zasadnicze wynagrodzenie jest 

ustalane jako iloczyn ceny jednostkowej za minutę i liczby minut obsłużonych kontaktów, wg cen jednostkowych 

dla interwału odpowiadającego sumie poziomu ruchu dla wszystkich infolinii VBSP i pozostałych kanałów 

kontaktów. 

Umowa nakłada na Gallup Polska Sp. z o.o. obowiązki w zakresie raportowania świadczonych usług w ujęciu 

dziennym tygodniowym i miesięcznym.  

Umowa szeroko reguluje kwestie związane z odpowiedzialnością Gallup Polska Sp. z o.o. za niewykonywanie lub 

nienależyte wykonywanie umowy. W szczególności kary umowne zostały zastrzeżone na wypadek wystąpienia 

następujących okoliczności: (i) gdy Gallup Polska Sp. z o.o. nie dotrzyma w danym miesiącu założonego 

Poziomu Obsługi (zdefiniowanego w umowie) lub, (ii) gdy usługa będzie świadczona z rażącym naruszeniem 

umowy. Za rażące naruszenie umowy strony określiły następujące okoliczności: osiągnięcie w danym miesiącu 

wartości wskaźnika SL na poziomie mniejszym lub równym 50%, liczonym jako średnia miesięczna z wszystkich 

linii za wyjątkiem linii 991 oraz utrzymywanie się wskaźnika SL, liczonej jako średnia miesięczna z wszystkich linii 

za wyjątkiem linii 911 w okresie 3 kolejnych miesięcy, na poziomie mniejszym niż 60%. 

W przypadku, gdy Gallup Polska Sp. z o.o. nie dotrzyma w danym miesiącu założonego Poziomu Obsługi 

określonego w § 11 ust. 2 umowy wysokość kary umownej zostanie obliczona jako iloczyn współczynnika kary i 

wartości zafakturowanej za dany miesiąc zgodnie z tabelą zamieszczoną w umowie. Jeżeli poziom obsługi 

wynosi 70%, wówczas współczynnik kary umownej wynosi 20%. Jeżeli poziom obsługi wynosi 79%, wówczas 

współczynnik kary umownej wynosi 1%. Pozostałe współczynniki mieszczą się w granicach określonych w 

zdaniach poprzednich. 

W przypadku, gdy Usługa (zdefiniowana w umowie) będzie świadczona z rażącym naruszeniem umowy kara 

umowna wynosi 50% wynagrodzenia należnego dla linii, gdzie nastąpiło rażące naruszenie, za miesiąc, w którym 

ono wystąpiło. Kary umowne będą liczone co miesiąc do chwili zaprzestania przez Gallup Polska Sp. z o.o. 

świadczenia usług z rażącym naruszeniem umowy. 

Kara umowna za usługę 991 została wyrażona określonym wzorem matematycznym. 

Dodatkowe kary umowne zostały zastrzeżone w następujących wypadkach: (i) 2% wartości zafakturowanej za 

dany miesiąc za nieprzeprowadzenie 100 sprawdzeń jakości obsługi w okresie danego miesiąca za każde 

nieprzeprowadzenie 100 rozmów, (ii) w wysokości 30% wartości zafakturowanej za dany miesiąc za naruszenie 

zakazu konkurencji (opisanego powyżej), (iii) w wysokości 0,2% wartości zafakturowanej za dany miesiąc za 

każdy dzień opóźnienia w zakresie aktualizacji procedur, obsługi, zmian procedur obsługi oraz wdrażania nowych 

procedur. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 roku. Okres wypowiedzenia 

umowy został określony na 6 miesięcy. Skutek w postaci rozwiązania umowy nastąpi na koniec miesiąca 

kalendarzowego. 
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Niezależnie od prawa do wypowiedzenia umowy z zachowaniem wymaganego okresu, VBSP przysługuje prawo 

rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Gallup Polska Sp. z 

o.o. obowiązków wynikających z umowy, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń możliwych do 

usunięcia z wyznaczeniem dodatkowego 21 dniowego terminu. 

W przypadku przekształceń po stronie Gallup Polska Sp. z o.o.  lub przejęcia Gallup Polska Sp. z o.o.  przez inny 

podmiot, Gallup Polska Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapewnienia trwałości wykonywania usług objętych 

umową pod rygorem zapłaty odszkodowania równego wysokości wynagrodzenia należnego jej z tytułu 

wykonywania umowy w okresie wypowiedzenia. 

Niezależnie od wspomnianego powyżej uprawnienia VBSP rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

powodu naruszenia umowy i nieprzywrócenia stanu zgodnego z umową w terminie 21 dni, VBSP przysługuje 

prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy rozpocznie się proces sprzedaży w 

stosunku do Gallup Polska Sp. z o.o. i nie zostaną spełnione warunki opisane w umowie, przedstawione poniżej. 

W przypadku rozpoczęcia negocjacji pomiędzy Gallup Polska Sp. z o.o. a innym podmiotem, w wyniku których 

mogłoby dojść do zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Gallup Polska Sp. z o.o., 

jest ona zobowiązana poinformować o tym VBSP na piśmie w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji. 

Dodatkowo Gallup Polska Sp. z o.o.  winna przedstawić nazwę potencjalnego nabywcy. VBSP przysługuje prawo 

sprzeciwu co do potencjalnego nabywcy przedstawionego przez Gallup Polska Sp. z o.o. lub prawo pierwokupu 

przedsiębiorstwa związanego z Telefoniczną Obsługą Klienta (TOK). Termin do wyrażenia sprzeciwu lub 

wyrażenia woli skorzystania z prawa pierwokupu wynosi 7 dni od doręczenia VBSP informacji w przedmiocie 

opisanym powyżej. Brak sprzeciwu lub wyrażenia woli w tym terminie domniemuje się za zgodę VBSP co do 

potencjalnego nabywcy. 

Chociaż z przytoczonego zapisu umowy nie wynika jaki ma skutek zgłoszenie sprzeciwu przez VBSP, należy 

wnioskować z uwagi na treść zapisu dotyczącego procedury postępowania w przypadku zamiaru zbycia udziałów 

w Gallup Polska Sp. z o.o. (opisanej poniżej), że w takim przypadku przysługuje VBSP prawo do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym (reguły wykładni celowościowej). 

Wyrażenie woli nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części uprawnia również VBSP do rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

Podobnie ukształtowana jest procedura związana z zamiarem sprzedaży przez większościowego wspólnika 

Gallup Polska Sp. z o.o. swoich udziałów. Gallup Polska Sp. z o.o. również musi poinformować o tym fakcie 

VBSP w przewidzianym powyżej terminie, VBSP przysługują tożsame uprawnienia w tym wypadku, z 

zastrzeżeniem, że prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym zostało explicite wyrażone w 

umowie. 

Gallup Polska Sp. z o.o. zobowiązana jest w stosunku do VBSP do zastosowania procedury określonej w 

akapitach powyższych. 

Na Gallup Polska Sp. z o.o. ciąży również obowiązek informowania VBSP o wszelkich zmianach umowy Gallup 

Polska Sp. z o.o. związanych z prawami i obowiązkami zbywania udziałów przez wspólników Gallup Polska Sp. z 

o.o. W przypadku uzyskania wiadomości przez VBSP o zmianach w umowie Gallup Polska Sp. z o.o. 

uniemożliwiających wykonanie tego obowiązku, VBSP przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 
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UMOWY ZAWARTE PRZEZ SELLPOINT SP. Z O.O. (poprzednio ONE 2 ONE COMMUNICATION 

SP. Z O.O.) 
 

Umowa o współpracy z dnia 15 grudnia 2008 roku zawarta pomiędzy Selpoint Sp. z o.o. a Polska Telefonia 
Komórkowa – Centertel Sp. z o.o. („PTK Centertel”) 
oraz 

Umowa o współpracy z dnia 2 lutego 2009 roku zawarta pomiędzy Sellpoint Sp. z o.o. a Telekomunikacja 
Polska S.A. („TP SA”) 
 

Z uwagi na fakt, iż obydwie wyżej wymienione umowy są analogiczne w swojej treści uzasadnione jest ich łączne 

omówienie z zaznaczeniem występujących istotnych różnic. 

 

Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z 

o.o., spółka zależna od Trimtab S.A. będącej spółką zależną od Emitenta) zadań związanych z organizacją i 

koordynacją obsługi sieci sprzedaży produktów z asortymentu PTK Centertel / TP SA w ramach niezależnego 

kanału sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Produktami, których dotyczy umowa są: (i) doładowania 

konta usługi pre-paid w sieci Orange, (ii) aktywacje pre-paid w sieci Orange dzielące się na zestawy zawierające 

telefon komórkowy pracujący w sieci Orange, kartę SIM umożliwiającą korzystanie z tej sieci oraz kartę z kodem 

umożliwiającą doładowanie konta jednostek taryfowych, zestawy (startery) zawierające kartę SIM oraz kartę z 

kodem umożliwiającą doładowanie konta jednostek taryfowych, (iii) karty telefoniczne do publicznych automatów 

telefonicznych.  

 

Niezależny kanał sprzedaży produktów obejmuje punkty sprzedaży zarówno sieciowe jak i niezależne punkty 

detaliczne, zgodnie z załącznikiem do umowy. Realizacja umowy polega na obsłudze dotychczasowych punktów 

sprzedaży jak również pozyskiwaniu nowych detalicznych lub hurtowych punktów sprzedaży (w umowie z TP SA 

nie ma mowy o pozyskiwaniu nowych punktów, a jedynie o obsłudze pozostałych punktów wskazanych przez TP 

SA).   

 

Sellpoint Sp. z o.o. może powierzyć częściowe wykonywanie umowy osobom trzecim (nie licząc swoich 

przedstawicieli) wyłącznie w przypadku uzyskania pisemnej zgody PTK Centertel / TP SA. Wówczas odpowiada 

za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne działania lub zaniechania.  

 

Sellpoint Sp. z o.o. zobowiązuje sie ponadto realizować zadania związane z organizacją i wdrożeniem programu 

motywacyjnego skierowanego do określonych w umowie przedstawicieli (program motywacyjny nie jest 

przedmiotem umowy z TP SA).  

 

Z tytułu prawidłowego wykonania umowy przez Sellpoint Sp. z o.o. przysługuje jej wynagrodzenie, przy czym 

umowa z PTK Centertel stanowi, iż składa się ono z dwóch części: wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia 

uzależnionego od realizacji określonych w umowie celów sprzedażowych. Wynagrodzenie płatne jest w cyklu 

miesięcznym.  

 

Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa powyżej, PTK Centertel / TP SA zobowiązany jest 

pokryć poniesione przez Sellpoint Sp. z o.o. udokumentowane koszty realizacji całości zlecenia w maksymalnej 

kwocie 11.723.040,00 złotych netto (PTK Centertel) oraz 2.202.825,00 złotych netto (TP SA), które z kolei 
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składają się z dwóch części: (i) stała część kosztu realizacji zlecenia w łącznej kwocie 7.969.440,00 złotych netto 

(PTK Centertel) oraz 1.461.075,00 złotych netto (TP SA), (ii) zmienna część kosztów realizacji zlecenia w łącznej 

maksymalnej kwocie 3.753.600,00 złotych netto (PTK Centertel) oraz 741.750,00 złotych netto (TP SA). Kwoty te 

płatne są w 24 (PTK Centertel) lub 23 (TP SA) równych, comiesięcznych ratach.  

 

Umowa została zawarta na czas określony, poczynając od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku uporczywego niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umowy 

przez drugą stronę. Przez uporczywe niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie postanowień umowy strony 

rozumieją dalsze dopuszczanie się przez jedną ze stron naruszeń, pomimo pisemnego wystąpienia drugiej 

strony, wyznaczającego 7 dniowy termin do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków. 

 

Sellpoint Sp. z o.o. zobowiązała się do nie podejmowania jakiejkolwiek współpracy z podmiotami będącymi 

bezpośrednią konkurencją PTK Centertel / TP SA (umowa z PTK Centertel wskazuje w szczególności na PTC 

Sp. z o.o. oraz Polkomtel S.A.), w okresie realizacji zlecenia, czyli od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 

grudnia 2010 roku, a także w przeciągu jednego roku od jej zakończenia. Za załamanie tego zakazu zastrzeżono 

karę umowną w wysokości 500.000,00 złotych.  

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ RIGALL DISTRIBUTION SP. Z O.O.  
 

Ramowa Umowa Agencyjna z dnia 20 lutego 2004 roku wraz z Porozumieniem z dnia 31 stycznia 2007 
roku zawarta pomiędzy RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 
(„Bank”) 
 

Przedmiotem umowy jest pośredniczenie przez RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. („Agencja”) w promowaniu i 

sprzedaży kart kredytowych oraz innych produktów bankowych oferowanych przez Bank osobom trzecim na 

zasadach określonych w art. 6a-6d Prawa Bankowego. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez 

Agencję oraz wynagrodzenie Agencji określane są w umowach szczegółowych. Umowa określa wymogi stawiane 

pracownikom Agencji, obowiązek szkoleń, zasady korzystania z praw autorskich i znaków towarowych Banku, 

miejsce świadczenia usług (pomieszczenia własne Agencji lub pomieszczenia Banku), obowiązek przeniesienia 

przez Agencję na rzecz banku własności nabytego ze środków Banku majątku ruchomego, uprawnienia kontrolne 

Banku oraz obowiązek raportowania po stronie Agencji, tryb wynagradzania Agencji, obowiązek zachowania 

poufności oraz zakaz konkurencji występujący po stronie Agencji.  

 

Umowa zawarta została na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejny okres 5 lat na piśmie pod rygorem 

nieważności. Postanowienie powyższe może rodzić wątpliwości, o tyle, iż pierwotnie Ramowa Umowa Agencyjna 

zawarta została w dniu 20 lutego 2004 roku, a więc pięcioletni okres obowiązywania upłynąłby z dniem 20 lutego 

2009 roku. Jednakże w dniu 31 stycznia 2007 roku zawarto porozumienie zwane „Zmiana do Ramowej Umowy 

Agencyjnej”, na mocy którego przyjęto całkowicie nową treść Ramowej Umowy Agencyjnej. W istocie więc 

zawarto nową Ramową Umowę Agencyjną. Można zatem uznać, że termin pięciu lat należy liczyć od daty 

podpisania porozumienia (takie też jest rozumienie stron, gdyż strony przez cały czas wykonują umowę). Umowa 

określa również przesłanki rozwiązania umowy przed upływem okresu jej obowiązywania (związane z 
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naruszeniem umowy lub całkowitym zawieszeniem lub zaprzestaniem jej wykonywania). Strony mogą, z ważnych 

przyczyn, rozwiązać umowę z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  

 

Umowa przewiduje ponadto kary umowne z tytułu naruszeń jej postanowień przez Agencję jednak wysokość tych 

kar nie przekracza kwot zwyczajowo przyjętych w tego rodzaju umowach.  

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ TRIMTAB S.A. 
 

Umowa nr 1200278119/08/CZB/ID/J/APS/133/08 dotycząca zakupu licencji oraz migracji Aplikacji Serwus, 
Partner i Samuraj z dnia 8 października 2008 roku zawarta przez Trimtab S.A. z Telekomunikacją Polską 
S.A. („TP SA”) 
 

Przedmiotem umowy jest: (i) udzielenie przez Trimtab S.A. („Trimtab”) na rzecz TP SA licencji na korzystanie z 

oprogramowania (zdefiniowanego w umowie), (ii) udostępnienie przez Trimtab na rzecz TP SA środowiska 

sprzętowego, na którym w okresie przejściowym (zdefiniowanym w umowie) zainstalowane będzie i w którym 

pracować będzie oprogramowanie oraz zapewnienie prawidłowej pracy aplikacji (zdefiniowanych w umowie) w 

okresie przejściowym, (iii) wykonanie przez Trimtab na zlecenie TP SA migracji aplikacji w zakresie określonym w 

umowie, (iv) udzielenie gwarancji aplikacji po migracji na warunkach określonych w załączniku do umowy. 

Łączna wartość wynagrodzenia Trimtab z tytułu umowy wynosi 5.050.000,00 złotych. 

Z dniem wejścia w życie umowy Trimtab udziela TP SA odpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej w czasie oraz 

niezbywalnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z oprogramowania na terytorium Polski. Szczegółowe 

warunki licencji określa załącznik do umowy. 

Trimtab w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy miał obowiązek dostarczyć TP SA ważną od chwili 

wystawienia gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wystawioną przez zaakceptowany przez TP SA bank lub 

zakład ubezpieczeniowy na kwotę 5% łącznej wartości umowy9.  

TP SA przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia należnego Trimtab do czasu dostarczenia 

pierwszej lub kolejnej Gwarancji Dobrego Wykonania (zdefiniowanej w umowie). Ponadto TP SA będzie 

uprawniona do odstąpienia od umowy oraz żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznej wartości 

umowy, jeżeli Trimtab nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek ustanowienia Gwarancji Dobrego 

Wykonania. 

W umowie zostały zastrzeżone liczne kary umowne na rzecz TP SA, w szczególności z tytułu opóźnień w 

realizacji zobowiązań gwarancyjnych, ujawnienia informacji poufnych (200.000,00 złotych), a także za opóźnienia 

Trimtab S.A. w wykonaniu któregokolwiek z etapów, czy migracji (10% łącznej wartości umowy). 

W umowie zostało zastrzeżone na rzecz TP SA prawo do odstąpienia od umowy z winy Trimtab. 

 

Umowa Ramowa nr CZB/ID/R/TRI-29/08 na rozwój aplikacji „Serwus”, „Partner”, „Samuraj” nr E-CORP: 
50019210 z dnia 2 grudnia 2008 roku zawarta pomiędzy Trimtab S.A. a Telekomunikacją Polską S.A. („TP 
SA”) 
                                                        
9 W dniu 13 lutego 2009 roku ING Bank Śląski S.A. udzielił na rzecz TP SA bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej 
„Gwarancja nr 199/09/K” do kwoty 252.500,00 złotych. Ważność gwarancji określono na dzień 8 października 2009 roku. 
Podstawą udzielenia gwarancji była Umowa do gwarancji nr 199/09/K zawarta pomiędzy Trimtab S.A. a ING Bank Śląski S.A. w 
dniu 12 lutego 2009 roku. Zabezpieczeniem roszczeń banku jest kaucja zdeponowana na rachunku w Banku oraz oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji do kwoty 378.750,00 złotych.  
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Umowa obejmuje świadczenie usług informatycznych, w szczególności takich jak prace programistyczne, usługi 

utrzymania oprogramowania TP SA, doradztwo w zakresie IT w zakresie rozwoju aplikacji (zdefiniowanych w 

umowie) tj. „Serwus”, „Partner” oraz „Samuraj”. 

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie Trimtab S.A. („Trimtab”) do przyjmowania zamówień (zdefiniowanych w 

umowie) zgodnie z umową oraz świadczenia usług (zdefiniowanych w umowie) na warunkach określonych w 

umowie i zamówieniach (zdefiniowanych w umowie). 

Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2011 roku. 

Stawki wynagrodzenia należnego Trimtab określa załącznik do umowy.  

W umowie zastrzeżono, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia (zdefiniowanego w 

umowie) przez Trimtab w terminie określonym w zamówieniu, Trimtab zapłaci TP SA kary umowne w wysokości 

od 0,5% wartości zamówienia (za każdy dzień opóźnienia) do 25% wartości zamówienia. Dodatkowo w wypadku 

opóźnienia przekraczającego 30 dni TP SA przysługuje prawo do odstąpienia od zamówienia lub żądania zapłaty 

kary umownej w wysokości 25% wartości zamówienia. 

W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w poufności Trimtab zapłaci karę umowną w wysokości wyższej 

z niżej wymienionych kwot: 100.000,00 złotych, 15% łącznej wartości zamówień złożonych w okresie jednego 

roku przed datą wystąpienia przez TP SA z roszczeniem wobec Trimtab. 

Trimtab udziela rocznej gwarancji na swoje produkty.  

W przypadku, gdy w wyniku zamówienia zostanie dostarczone oprogramowanie (zdefiniowane w umowie) 

Trimtab udzieli licencję na korzystanie z tego oprogramowania. 

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, skutecznego na koniec ostatniego pełnego miesiąca kalendarzowego. Dodatkowo TP SA 

uprawniona jest do rozwiązania konkretnego zamówienia bez zachowania okresu wypowiedzenia, po 

bezskutecznym wezwaniu Trimtab do zmiany sposobu wykonywania zamówienia.  

6.4.3 Istotne Umowy z dostawcami 

Z uwagi na rodzaj działalności Emitenta żadna z zawartych przez Emitenta umów z dostawcami nie została 

uznana przez Emitenta za umowę istotną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, a tym samym nie podlega opisowi 

w ramach niniejszego Memorandum Informacyjnego. Po wydzieleniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej 

przeniesieniu na Arteria Retail S.A. umowy z dostawcami, których stroną pozostaje Arteria Retail S.A zostały 

opisane w punkcie III.22 niniejszego Memorandum. 

6.5 Uzależnienie Emitenta od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych 

lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych. 

Prowadzenie przez Emitenta działalności w jej obecnym zakresie nie wymaga posiadania przez Emitenta 

patentów i Emitent nie jest od nich uzależniony. Emitent nie jest także uzależniony od licencji (opis posiadanych 

przez Emitenta licencji znajduje się w punkcie III.11 poniżej). 

Emitent nie jest stroną umów handlowych powodujących jego długookresowe uzależnienie od któregokolwiek ze 

zleceniodawców lub dostawców. Nie występuje również uzależnienie Emitenta od umów przemysłowych, 
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finansowych albo nowych procesów produkcyjnych. Umowy istotne z punktu widzenia działalności Emitenta 

opisane zostały szerzej w punktach III.6.4 i III.22 niniejszego Memorandum. 

6.6 Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących 

jego pozycji konkurencyjnej. 

Dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w niniejszym Memorandum Informacyjnym obejmują dane 

szacunkowe pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji o rożnym stopniu wiarygodności. Publikowane 

dane ekonomiczne dotyczące Polski zostały zaczerpnięte z informacji organów administracji publicznej lub 

Głównego Urzędu Statystycznego. Źródła innych danych zostały podane w przypisach dolnych, w miejscach 

gdzie zostały one przytoczone. Wszelkie informacje nie pochodzące od Spółki zostały przez Emitenta powtórzone 

w taki sposób, aby nie wprowadzać w błąd, w szczególności nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, 

że ich powtórzenie jest niedokładne. 
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7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

7.1 Opis grupy, do której należy Emitent 

Emitent tworzy własną grupę kapitałową opisaną pod nazwą „Grupa Kapitałowa Arteria S.A.”. Emitent jest 

podmiotem dominującym w stosunku do wszystkich spółek handlowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

Arteria S.A. 

Podmiotem posiadającym najwięcej akcji w kapitale zakładowym Emitenta jest spółka pod firmą Nova Group 

(Cyprus) Ltd., która posiada 1.068.298 akcji stanowiących 24,99% kapitału zakładowego Emitenta. 

Aktualny schemat Grupy Kapitałowej Arteria S.A., jak również procentowy udział Emitenta w kapitale podmiotów 

zależnych oraz procentowy udziału w głosach podmiotów zależnych Emitent zamieścił w punkcie 6.1.1 

Dokumentu Rejestracyjnego. 

W skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A. wchodzą następujące podmioty: 

 

Arteria S.A. 
Adres: ul Jana Rosoła 10 

02-797 Warszawa 

Arteria S.A. jest centrum merytoryczno-kapitałowym dla wszystkich spółek prowadzących działalność operacyjną 

w ramach Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Jako spółka dominująca sprawuje aktywny nadzór właścicielski, 

decydując o polityce finansowej, relacjach biznesowych z kluczowymi klientami oraz kierunkach działalności 

inwestycyjnej. Działając w ramach opisanych kompetencji, Arteria S.A. integruje kluczowe obszary działalności 

poszczególnych spółek holdingowych, dbając z poziomu centralnego o właściwe wykorzystywanie posiadanych 

zasobów, optymalizację kosztów oraz maksymalizację efektów synergii w ramach poszczególnych segmentów 

multikanałowej platformy sprzedaży. W ramach bezpośredniej działalności operacyjnej, Arteria S.A. zarządza 

równocześnie call center. Posiadane zasoby (320 stanowisk call center w dwóch lokalizacjach: Warszawa i 

Gliwice) są wykorzystywane zarówno do typowych projektów telesprzedaży, realizowanych w ramach jednego 

kanału oraz do świadczenia usług w modelu zintegrowanym w ramach pozostałych kanałów działających w 

ramach multikanałowej platformy sprzedaży. 

 

Arteria Retail S.A. 
Adres: ul Jana Rosoła 10 

02-797 Warszawa 

Opis spółki zamieszczony jest w punkcie III. 6.1.1.2 niniejszego Memorandum. 

 

Trimtab S.A. 
Adres: ul Jana Rosoła 10 

02-797 Warszawa 

Opis spółki zamieszczony jest w punkcie III 6.1.1.3 niniejszego Memorandum. 

 

Sellpoint Sp. z o.o. (dawniej One 2 One Communication Sp. z o.o.) 

Adres: ul Jana Rosoła 10 

02-797 Warszawa 

Opis spółki zamieszczony jest w punkcie III. 6.1.1.4 niniejszego Memorandum. 
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SellPoint Finanse Sp. z o.o. 
Adres: ul Jana Rosoła 10 

02-797 Warszawa. 

Opis spółki zamieszczony jest w punkcie III. 6.1.1.5 niniejszego Memorandum. 

 

RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 
Adres: ul. Wolności 11A 

81-324 Gdynia. 

Opis spółki zamieszczony jest w punkcie III. 6.1.1.6 niniejszego Memorandum. 

 

Polymus Sp. z o.o. 
Adres: ul Jana Rosoła 10 

02-797 Warszawa. 

Opis spółki zamieszczony jest w punkcie III. 6.1.1.7 niniejszego Memorandum. 

 
Gallup Polska Sp. z o.o. 
Adres: ul. Dworcowa 17 

41-708 Ruda Śląska. 

Opis spółki zamieszczony jest w punkcie III. 6.1.1.8 niniejszego Memorandum. 

 

Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. 
Adres: ul Jana Rosoła 10 

02-797 Warszawa. 

Opis spółki zamieszczony jest w punkcie III. 6.1.1.9 niniejszego Memorandum. 

7.2 Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta 

Emitent posiada następujące podmioty zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A.: 

 Arteria Retail S.A.. 

 Sellpoint Sp. z o.o. (dawniej One 2 One Communication Sp. z o.o.) 

 SellPoint Finanse Sp. z o.o. 

 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

 Gallup Polska Sp. z o.o. 

 Polymus Sp. z o.o. 

 Trimtab S.A. 

 Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. 

 

Opis działalności tych Spółek został zamieszczony w pkt. III 6.1 niniejszego Memorandum. 
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8 ŚRODKI TRWAŁE 

 

8.1 Informacje dotyczące znaczących rzeczowych aktywów trwałych 

Planowane inwestycje w środki trwałe Emitenta zostały przedstawione w pkt III.5.2.2. – informacje o inwestycjach 

w rzeczowe aktywa trwałe. 

 

Tabela 34 Wykaz środków trwałych Emitenta w tys. zł 

Wyszczególnienie  Na dzień 
stwierdzenia 

równoważności 

XII 2008 r. XII 2007r. XII 2006 r. 

Grunty (prawo wieczystego użytkowania) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki i lokale 719,62 769,05 77,73 27,19 

Urządzenia techniczne i maszyny 1 435,14 852,80 1 185,66 1 049,93 
Środki transportu 715,80 747,03 617,47 173,53 
Inne środki trwałe 1 585,23 1 988,56 2 313,36 408,79 
Suma 4 455,79 4 357,44 4 194,21 1 659,43 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 35 Wykaz środków trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta w tys. zł 

Wyszczególnienie  Na dzień 
stwierdzenia 

równoważności 

XII 2008 r. XII 2007r. XII 2006 r. 

Grunty (prawo wieczystego użytkowania) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki i lokale 844,14 815,72 102,51 27,19 

Urządzenia techniczne i maszyny 2 363,30 1 122,87 1 214,56 1 049,93 
Środki transportu 1 200,16 952,62 714,38 173,53 
Inne środki trwałe 4 585,94 2 113,01 2 448,67 408,79 

Suma 8 993,54 5 004,22 4 480,12 1 659,43 
 Źródło: Emitent 

 

W latach 2006 – 2008 wartość bilansowa środków trwałych Emitenta sukcesywnie wzrastała. Rozwój 

i zwiększanie skali działalności segmentów operacyjnych przekłada się na nowe inwestycje w majątek trwały, 

niezbędne do realizacji długofalowych założeń strategicznych.  

Według stanu na dzień stwierdzenia równoważności na majątku trwałym Emitenta ustanowiono obciążenia z 

tytułu umów leasingowych na kwotę 1.460 tys. zł; analogicznie na środkach trwałych Grupy Arteria ustanowiono 

obciążenie na środkach trwałych z tytułu umów leasingowych w łącznej kwocie 1.577 tys. zł. 
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Tabela 36 Zestawienie środków trwałych na których ustanowiono zabezpieczenie – Arteria S.A. (dane w 
zł) 

Lp. Wyszczególnienie Wartość netto 
środka trwałego 

na dzień 
30.09.2009 

Deklaracja wekslowa 

1. Sprzęt komputerowy 36 815,14 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

2 Samochód BMW 318i 1 854,33 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

3 Centrala Avaya 807 000,00 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

4 System teleinformatyczny 192 000,00 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

5 Samochód Land Rover 142 588,36 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

6 Porsche Cayman 132 515,12 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

7 Porsche Cayenne 138 774,46 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

  Łącznie 1 460 437,41   
Źródło: emitent 

 

Tabela 37 Zestawienie środków trwałych na których ustanowiono zabezpieczenie – Grupa Kapitałowa 
(dane w zł) 

Lp. Wyszczególnienie Wartość netto 
środka trwałego 

na dzień 
30.09.2009 

Deklaracja wekslowa 

1. Sprzęt komputerowy 36 815,14 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

2 Samochód BMW 318i 1 854,33 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

3 Centrala Avaya 807 000,00 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

4 System teleinformatyczny 192 000,00 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

5 Samochód Land Rover 142 588,36 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

6 Porsche Cayman 132 515,12 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

7 Porsche Cayenne 138 774,46 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

8 Samochód Honda CRV 68 014,62 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

9 2 samochody Toyota 48 724,16 Zabezpieczenie zobowiązania z 
tytułu umowy leasingowej 

  Łącznie 1 577 176,19   
Źródło: emitent 

 

Grunty – prawo wieczystego użytkowania 

Spółka nie posiada własnych gruntów 
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Budynki i lokale 

Spółka wynajmuje budynki przy ulicy Rosoła 10 w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Emitenta. Budynek ma 

powierzchnię 1260,72 m. Emitent wynajmuje budynek od Bertelsman Media Sp. z o.o. Ponadto Emitent użytkuje 

obiekty call center w Gliwicach przy ulicy Wincentego Pola. Budynek jest własnością Gliwickich Zakładów 

Urządzeń Technicznych S.A., ma powierzchnię 508 m2. 

Pozycja budynki i lokale dotyczy inwestycji w obce środki własne, dokonanych przez Emitenta w budynkach, w 

których znajduje się siedziba i placówki call center w Warszawie oraz w Gliwicach. Inwestycje te dotyczą 

modernizacji i dostosowania wynajmowanych powierzchni do specyfiki działalności Emitenta. 

Urządzenia techniczne i maszyny 

Na urządzenia techniczne i maszyny Emitenta składa się głównie zakup i leasing wyposażenia call center. Zakup 

sprzętu dotyczy centrali telefonicznej, stacji komputerowych, monitorów, drukarek i pozostałego sprzętu 

komputerowego (więcej informacji patrz, Punkt III.5.2. Inwestycje). Spadek wartości netto urządzeń w 2008 roku 

w porównaniu do roku poprzedniego wynika bezpośrednio z umorzenia środków trwałych. 

Środki transportu 

Środki transportu dotyczą pojazdów służbowych wykorzystywanych przez kadrę zarządzającą oraz średniego 

szczebla Emitenta. Środki transportu o wartości księgowej netto 617.465,87 złotych (na dzień 31.12.2008) oraz 

719.618,81 złotych (na dzień 30.09.2009) używane są na podstawie umów leasingu, które dla celów 

podatkowych rozliczane są na zasadach leasingu operacyjnego, natomiast w sprawozdaniu finansowym spółki 

ewidencjonowane są w sposób właściwy dla leasingu finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości. 

 Inne środki trwałe 

Na pozycje inne środki trwałe składają się urządzenia i wyposażenie biurowe oraz niskocenne 

składniki majątku trwałego a także inwestycje w obce środki trwałe i zaliczki na inwestycje w budowie. 

Wartość urządzeń i wyposażenia Emitenta wyniosła na dzień 30 września 2009 roku 555,89 tys. zł i 

1.029,34 tys. dla zaliczek na inwestycje. W Grupie Kapitałowej Emitenta wartość pozycji urządzenia i 

wyposażenie biurowe na dzień 30 września 2009 roku wyniosła 1.287,44 tys. zł , wartość inwestycji w 

obce środki trwałe stanowiła 2.269,16 tys. zł, natomiast 1.029,34 tys. zł dotyczy dla zaliczek na 

inwestycje w budowie. 

8.2 Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć 

wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych 

 

Na Emitencie nie ciążą żadne obowiązki z tytułu ochrony środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie 

przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. 



Część III  Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej 

 110

9 PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Przegląd sytuacji finansowej został przeprowadzony w oparciu o zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Arteria S.A. za rok 2006-2008, poddane przeglądowi jednostkowe sprawozdanie finansowe za półrocze 2009 

roku wraz z danymi porównywalnymi oraz zbadane skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2007-2008, 

poddane przeglądowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe za półrocze 2008 roku, poddane przeglądowi 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za półrocze 2009 roku oraz niepoddane badaniu ani przeglądowi 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartały 2009 roku.  

Analiza finansowa zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych danych finansowych została podana do 

publicznej wiadomości w jednostkowych raportach rocznych Spółki za lata 2006 – 2008 oraz raportach 

półrocznych za półrocze 2008 roku i półrocze 2009 roku, a także skonsolidowanych raportach rocznych Grupy 

Kapitałowej za lata 2007 – 2008 oraz raportach półrocznych za półrocze 2008 roku i półrocze 2009 roku. Ponadto 

analityczny opis sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej został umieszczony w opiniach i 

raportach niezależnego biegłego rewidenta z badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2007 – 

2008 i za półrocze 2008 roku oraz jednostkowych sprawozdań finansowych za lata 2006 – 2008 oraz opiniach z 

przeglądu sprawozdania finansowego za półrocze 2009 roku wraz z danymi porównywalnymi. 

Wyżej wymienione raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki www.arteriasa.pl (parz też „Wykaz 

informacji wyłączonych i uzupełnionych przez odniesienie”, pkt III.26. 

9.1.1 Analiza rentowności 

Tabela 38: Wyniki jednostkowe Arteria S.A. w tys. zł w okresie 2006 – 30.06.2009 

  Wyszczególnienie  30.06.2009   30.06.2008  2008 2007 2006 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 

15 501 27 095 50 448 59 881 13 749 

  Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 501 11 206 26 040 18 411 13 749 

  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 0 15 889 24 408 41 470 0 

II. Koszty sprzedanych prod. tow. mat. 14 155 25 658 47 548 55 408 9 817 
  Koszty wytworzenia sprzed. Produktów 14 155 11 062 23 415 18 398 9 817 
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 14 596 24 133 37 009 0 

III. Zysk (strata brutto) ze sprzedaży (I-II) 1 346 1 437 2 900 4 473 3 932 
IV. Koszty sprzedaży 535 117 701 484 38 
V. Koszty ogólnego zarządu 1 605 1 016 2 407 2 223 1 284 

VI. Zysk ze sprzedaży (III-IV-V) -793 304 -208 1 766 2 610 
  Pozostałe przychody operacyjne 3 237 0 1 102 84 
  Pozostałe koszty operacyjne 2 260 3 33 103 13 

VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 184 301 -240 1 765 2 681 
  Przychody finansowe 2 960 1 986 1 992 480 35 
  Koszty finansowe 477 154 302 86 194 

VIII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 666 2 132 1 450 2 159 2 522 
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 

IX. Zysk (strata) brutto 2 666 2 132 1 450 2 159 2 522 
  Podatek dochodowy 10 47 -55 251 323 

  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0 0 0 0 0 

X. Zysk (strata) netto 2 657 2 085 1 505 1 908 2 199 
Źródło: Emitent. 

 

Dane finansowe w prezentowanym okresie działalności Emitenta świadczą o jego intensywnym rozwoju. 

Przychody Arteria S.A. w roku 2007 w porównaniu do roku 2006 wzrosły o 340%, co z jednej strony było efektem 
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zwiększenia skali działalności – rozwoju organicznego segmentu call center, z drugiej zaś strony spowodowane 

było uruchomieniem segmentu sprzedaży detalicznej „retail”. Przychody w pierwszym półroczu 2009 roku były 

niższe w stosunku do półrocza 2008 roku w związku z brakiem obrotu bezmarżowymi towarami, co skutkowało 

osiągnięciem wyższego poziomu rentowności.  

Ze względu na zasadnicze zmiany w strukturze organizacyjnej Emitenta oraz biorąc pod uwagę stworzenie 

nowego segmentu działalności, inwestycje w majątek trwały oraz inwestycje w podmioty zależne, należy zwrócić 

uwagę na nieporównywalność poszczególnych pozycji przychodów i kosztów w okresie 2006 roku – 30 czerwca 

2009 roku. W efekcie analiza jednostkowego rachunku wyników Emitenta nie odzwierciedla sytuacji Emitenta; 

rzeczywista skala i dynamika wzrostu obrazuje dużo lepiej analiza skonsolidowanego rachunku wyników.  

 

Tabela 39 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Arteria S.A. w okresie 2006 – 30.06.2009 w 
tys.zł 

  Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 

61 972 58 276 127 659 89 432 13 749 

  Przychody netto ze sprzedaży produktów 61 131 42 388 103 205 47 962 13 749 

  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 841 15 889 24 454 41 470 0 

II. Koszty sprzedanych prod. tow. mat. 53 356 52 542 113 798 81 296 9 802 
  Koszty wytworzenia sprzed. Produktów 52 505 37 946 89 189 44 287 9 802 
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 851 14 596 24 609 37 009 0 

III. Zysk (strata brutto) ze sprzedaży (I-II) 8 616 5 734 13 861 8 136 3 947 
IV. Koszty sprzedaży 865 117 779 484 38 
V. Koszty ogólnego zarządu 3 921 1 913 5 693 3 301 1 284 

VI. Zysk ze sprzedaży (III-IV-V) 3 830 3 704 7 389 4 351 2 625 
  Pozostałe przychody operacyjne 316 22 1 143 106 84 
  Pozostałe koszty operacyjne 158 3 94 126 13 

VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 988 3 723 8 438 4 331 2 696 
  Przychody finansowe 63 79 97 480 35 
  Koszty finansowe 594 159 290 96 194 

VIII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 457 3 642 8 245 4 715 2 537 
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0 

IX. Zysk (strata) brutto 3 457 3 642 8 245 4 715 2 537 
  Podatek dochodowy 530 861 1 756 777 338 

  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0 0 0 0 0 

X. Zysk (strata) netto 2 927 2 781 6 489 3 938 2 199 
XI. Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 2 767 2 130 5 196 3 430 2 199 
XII. Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 160 651 1 292 508 0 
Źródło: Emitent. 

W miarę rozwoju Grupy Kapitałowej, przychody rosły bardzo dynamicznie. W roku 2007 były niemal 7 krotnie 

wyższe niż w roku 2006, a w roku 2008 wzrosły o kolejne 40%. Wraz ze wzrostem przychodów rósł również zysk 

na każdym poziomie – w roku 2008 w porównaniu do roku 2006 zysk na sprzedaży wzrósł 3,5 krotnie, zysk z 

działalności operacyjnej 3 krotnie, a zysk netto niemal 2,5 krotnie. W okresie I półrocza 2009 roku, Grupa 

Kapitałowa Arteria S.A. zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,34%. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 

porównywalnym okresie roku ubiegłego, z łącznej kwoty przychodów 58,3 mln zł aż 15,9 mln zł stanowiła 

bezmarżowa sprzedaż sprzętu i akcesoriów (27,27%), dynamika wzrostu przychodów, z wyłączeniem opisanego 

obrotu towarem, wyniosła 46,2% (tj. o 18,7 mln zł). Działalność Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2009 
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roku pozwoliła osiągnąć wyższą stopę marży brutto oraz rentowność sprzedaży w porównaniu do półrocza 2008 

roku. 

Taka sytuacja dowodzi, że Emitentowi udało się dobrze wykorzystać środki pozyskane w pierwszej publicznej 

emisji akcji, co pozwoliło zrealizować strategię zapowiadaną w Prospekcie Emisyjnym z 2006 roku oraz istotnie 

zwiększyć skalę działalności Grupy Kapitałowej.  

Tabela 40 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy kapitałowej Arteria S.A. w okresie 01.01.2009 – 
30.09.2009 w tys. zł 

  Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym: 

98.765 88 809 

  Przychody netto ze sprzedaży produktów 92 787 68 761 

  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 5 978 20 048 

II. Koszty sprzedanych prod. tow. mat. 88 083 80 762 
  Koszty wytworzenia sprzed. Produktów 82 205 62 023 
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 878 18 739 

III. Zysk (strata brutto) ze sprzedaży (I-II) 10 682 8 047 
IV. Koszty sprzedaży 1 194 306 
V. Koszty ogólnego zarządu 4 056 2 522 

VI. Zysk ze sprzedaży (III-IV-V) 5 432 5 219 
  Pozostałe przychody operacyjne 557 40 
  Pozostałe koszty operacyjne 625 20 

VII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 364 5 239 
  Przychody finansowe 74 85 
  Koszty finansowe 723 208 

VIII. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 4 715 5 116 
  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 

IX. Zysk (strata) brutto 4 715 5 116 
  Podatek dochodowy 728 1 147 

  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0  

X. Zysk (strata) netto 3 987 3 969 
XI. Zysk akcjonariuszy jednostki dominującej 3 713 2 902 
XII. Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 274 1 067 
Źródło: Emitent 

Grupa Kapitałowa Arteria SA osiągnęła narastająco po III kwartałach 2009 roku przychody ze sprzedaży na 

poziomie 98,8 mln zł i wypracowała 10,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej, co daje dynamikę wzrostu na 

poziomie odpowiednio 11,2% oraz 32,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W tym okresie, 

Spółka odnotowała wzrost na poziomie EBITDA o 40,1%, natomiast skonsolidowany zysk netto przypadający 

jednostce dominującej wyniósł 3,7 mln zł, wykazując w stosunku do III kwartału 2008 roku (2,9 mln zł) 27,9% 

dynamikę wzrostu. 

9.1.2 Analiza rentowności 

Tabela 41 Wskaźniki rentowności Arteria S.A. w % w okresie 2006 – 30.06.2009 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 

Stopa marży brutto 8,7% 5,3% 5,7% 7,5% 28,6% 
Rentowność sprzedaży netto (a) 17,1% 7,7% 3,0% 3,2% 16,0% 
Rentowność sprzedaży brutto (b) 17,2% 7,9% 2,9% 3,6% 18,3% 
Rentowność EBITDA 5,4% 3,4% 2,2% 4,5% 22,4% 
Rentowność kapitału własnego (ROE) 8,2% 10,1% 7,5% 10,2% 13,1% 
Rentowność aktywów ogółem ROA 3,8% 6,3% 2,9% 5,1% 10,1% 
Źródło: Emitent. 
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Tabela 42 Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w % w okresie 2006 – 30.06.2009 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Stopa marży brutto 13,9% 9,8% 10,9% 9,1% 28,7% 
Rentowność sprzedaży netto (a) 4,7% 4,8% 5,1% 4,4% 16,0% 
Rentowność sprzedaży brutto (b) 5,6% 6,3% 6,5% 5,3% 18,5% 
Rentowność EBITDA 8,8% 7,7% 8,1% 6,3% 22,5% 
Rentowność działalności operacyjnej 6,4% 6,4% 6,6% 4,8% 19,6% 
Rentowność kapitału własnego (ROE) 7,8% 11,9% 25,0% 18,9% 13,1% 
Rentowność aktywów ogółem ROA 3,8% 7,1% 10,4% 9,4% 10,1% 
Źródło: Emitent. 

Tabela 43 Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w % w okresie 01.01.2009 – 30.09.2009 w 
tys. zł 

Wyszczególnienie IX 2009 IX 2008 
Stopa marży brutto 10,8% 9,1% 
Rentowność sprzedaży netto (a) 4,0% 4,5% 
Rentowność sprzedaży brutto (b) 4,8% 5,8% 
Rentowność EBITDA 7,7% 6,8% 
Rentowność działalności operacyjnej 5,4% 5,9% 
Rentowność kapitału własnego (ROE) 10,5% 17,3% 
Rentowność aktywów ogółem ROA 5,2% 6,6% 

 

Stopa Marży Brutto- zysk ze sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi 

Rentowność sprzedaży netto – stosunek zysku netto za dany okres do przychodów netto ze sprzedaży  

Rentowność sprzedaży brutto - stosunek zysku brutto za dany okres do przychodów netto ze sprzedaży  

Rentowność EBITDA - stosunek zysku EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) za dany okres do przychodów 

netto ze sprzedaży  

ROE – zysk netto do kapitału własnego 

ROA- zysk netto do stanu aktywów na koniec okresu 

 

Na podstawie prezentowanych danych trudno jest wyznaczyć trend w zakresie rentowności Emitenta. W 2006 

roku Arteria S.A. nie miała podmiotów zależnych, w roku 2007 został natomiast rozpoczęty proces budowania 

Grupy Kapitałowej. Ze względu na liczne zmiany organizacyjne (wydzielenie z Arteria S.A. spółki Arteria Retail 

S.A., otwarcie oddziału w Gliwicach), analiza rentowności Emitenta na podstawie wskaźników jednostkowych nie 

umożliwi prawidłowej oceny rentowności Spółki. 

Efekt prac Zarządu nad wzrostem wartości pełniej oddają skonsolidowane wskaźniki rentowności Grupy 

Kapitałowej w 2007 i w 2008 roku oraz za III kwartały 2009 roku. Wskaźniki rentowności wzrastają wraz ze 

zwiększaniem skali działalności oraz wykorzystywaniem efektów synergii sprzedażowych i kosztowych pomiędzy 

spółkami Grupy Kapitałowej. 

9.1.3 Analiza struktury aktywów 

Tabela 44 Struktura aktywów Arteria S.A. w % 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wartości niematerialne i prawne do Aktywów 7,2% 9,4% 8,9% 7,5% 4,3% 
Rzeczowe aktywa trwałe do Aktywów 6,4% 15,6% 10,3% 13,2% 9,7% 
Należności krótkoterminowe do Aktywów 6,9% 27,3% 8,0% 27,9% 79,2% 
Inwestycje krótkoterminowe do Aktywów 0,4% 3,8% 1,0% 4,0% 0,5% 

Źródło: Emitent 
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Tabela 45 Struktura aktywów Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w % 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wartości niematerialne i prawne do Aktywów 52,7% 30,1% 42,1% 27,2% 3,8% 
Rzeczowe aktywa trwałe do Aktywów 12,3% 16,7% 13,1% 13,2% 10,2% 
Należności krótkoterminowe do Aktywów 15,0% 22,9% 18,5% 23,3% 79,4% 
Inwestycje krótkoterminowe do Aktywów 6,8% 16,1% 4,6% 20,4% 1,0% 

Źródło: Emitent 

Tabela 46 Struktura aktywów Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w % - III kwartały 2009 roku 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Wartości niematerialne i prawne do Aktywów 56,3% 41,8% 
Rzeczowe aktywa trwałe do Aktywów 11,8% 12,7% 
Należności krótkoterminowe do Aktywów 13,8% 27,3% 
Inwestycje krótkoterminowe do Aktywów 4,1% 5,9% 

Źródło: Emitent 

 

Zmiana struktury skonsolidowanych aktywów odzwierciedla proces tworzenia i rozwoju Grupy Kapitałowej 

Emitenta; w miarę rozbudowy grupy wzrasta udział pozycji „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych” (na 

koniec 2008 roku w ujęciu wartościowym aktywa te wyniosły blisko 27 mln zł, co stanowiło łącznie 51% aktywów).  

W strukturze majątku w wersji skonsolidowanej należy podkreślić wysoki udział wartości niematerialnych i 

prawnych, co wynika z pozycji „Wartość firmy”, czyli nadwyżki wartości godziwej nad ceną nabycia udziałów w 

jednostkach zależnych Emitenta. 

Struktura pozostałych składników majątku nie ujawnia żadnych nietypowych procesów i zdarzeń w działalności 

Emitenta. 

Środki trwałe Spółki zostały opisane w pkt. III.8.  

9.1.4 Wskaźniki rotacji 

Tabela 47 Wskaźniki rotacji Arteria S.A. w dniach 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Okres spływu należności krótkoterminowych 48 68 52 84 247 
Okres spłaty zobowiązań bieżących 86 96 87 56 80 
Źródło: Emitent 

 

Tabela 48 Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej w dniach 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Okres spływu należności krótkoterminowych 49 52 29 55 63 
Okres spłaty zobowiązań bieżących 83 67 60 35 49 
Źródło: Emitent 

Tabela 49 Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej w dniach (III kwartały 2009) 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Okres spływu należności krótkoterminowych 29 50 
Okres spłaty zobowiązań bieżących 74 96 

Źródło: Emitent 

 

Okres spływu należności- średni stan należności z tytułu dostaw i usług* 360 dni przez przychody ze sprzedaży;  

Okres spłaty zobowiązań- średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług *360 dni przez przychody ze sprzedaży 
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*w przypadku danych za półrocze 2009 i 2008 mnożnikiem jest okres 180 dni, a danych za 3 kwartały 2009 – 270 

dni 

 

Wskaźniki rotacji należności i zobowiązań wynosiły w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi 

kilkadziesiąt dni. Zmiany w tym okresie wynikały w dużej części ze zmiany struktury organizacyjnej Spółki oraz 

Grupy Kapitałowej. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółka (w ujęciu jednostkowym) regulowała swoje 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług przeciętnie o 28 dni dłużej niż inkasowała swoje należności. W przypadku 

całej Grupy Kapitałowej różnica wyniosła 20 dni. Oznacza to, że zarówno Arteria S.A. jak i poszczególne spółki 

Grupy Kapitałowej efektywnie potrafią ściągać swoje należności, korzystając jednocześnie z długich terminów 

płatności u swoich dostawców. Zdaniem Zarządu Emitenta taka sytuacja nie stanowi zagrożenia dla sytuacji 

finansowej Emitenta oraz całej Grupy Kapitałowej.  

 

Tabela 50 Przepływy pieniężne netto Arteria S.A. w tys. zł 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 865 -2 296 14 043 3 527 2 389 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 598 -1 503 -17 808 -17 692 -2 258 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 198 -130 2 365 15 549 -139 

Przepływy pieniężne razem -275 -3 929 -1 400 1 384 -9 
Źródło: Emitent 

 

Tabela 51 Przepływy pieniężne netto Grupy Kapitałowej w tys. zł 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 323 1 119 15 881 6 964 2 389 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 366 -2 469 -19 346 -14 373 -2 258 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 741 -2 166 -2 227 15 083 -29 
Przepływy pieniężne razem 3 052 -3 516 -5 692 7 674 101 
Źródło: Emitent 

Tabela 52 Przepływy pieniężne netto Grupy Kapitałowej w tys. zł (III kwartały 2009) 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 897 1 589 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 366 -7 134 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 395 1 111 
Przepływy pieniężne razem 926 -4 434 

Źródło: Emitent 

 

Opis przepływów pieniężnych znajduje się w III.10.1III.10.2. Przepływy środków pieniężnych Emitenta. 

 

9.2 Przyczyny znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta 

Dynamiczny wzrost poziomu sprzedaży Emitenta w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi możliwy 

był z jednej strony dzięki stale poszerzanej ofercie usług wsparcia sprzedaży segmentu call center, dostosowanej 

do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku w zakresie usług outsourcingu sprzedaży. Dzięki elastycznej 

ofercie segment ten pozyskiwał nowych kontrahentów. Z roku na rok rosła też wartość zleceń wykonywanych dla 

dotychczasowych zleceniodawców. 
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Jednakże, zasadniczy wpływ na wzrost poziomu sprzedaży w 2007 w stosunku do 2006 roku miało uruchomienie 

segmentu działalności sprzedaży detalicznej „retail”. Istotnym elementem przekładającym się na poziom 

sprzedaży tego segmentu działalności jest sprzedaż towarów tj. 41,5 mln złotych w 2007 roku oraz 24,4 mln 

złotych w 2008 roku. Zmniejszenie wartości sprzedaży jednostki dominującej z 59,9 mln zł w 2007 do 50,4 mln zł 

w roku 2008 spowodowane jest zmniejszeniem wartości sprzedaży towarów. W pierwszym półroczu 2009 roku 

Emitent nie prowadził obrotu bezmarżowymi towarami, co umożliwiło zwiększenie rentowności sprzedaży. Jednak 

z punktu widzenia Grupy Kapitałowej pełniejszy obraz uzyskuje się  przy analizie wyników sprzedaży, marż i 

wyników netto w układzie skonsolidowanym. 

Więcej informacji na temat przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Grupy 

Kapitałowej Emitenta znajduje się w Skonsolidowanym raporcie półrocznym Emitenta „PSr2009” oraz w 

komentarzu do wyników Grupy Kapitałowej Arteria SA za I półrocze 2009 dostępnych na stronie internetowej 

Emitenta www.arteriasa.pl w zakładce relacje inwestorskie (dokładny adres: 

http://www.arteriasa.pl/index.php/inwestorzy/raporty-okresowe/2009.html). 

 

9.3 Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej oraz 

czynniki, które miały istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta 

 

 

Czynnikami wpływającymi na wyniki i działalność Spółki są: 

1. ogólna sytuacja gospodarcza Polski (PKB, bezrobocie, stawki podatków, stóp procentowych, koszty 

połączeń telefonicznych) – spadek PKB, wzrost bezrobocia, wzrost stawek podatkowych, stóp procentowych 

oraz kosztów telefonicznych może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta oraz Grupy 

Kapitałowej Emitenta 

2. trendy w zakresie rozwoju strategii sprzedażowych i marketingowych- stałe polepszenie wyników 

finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej emitenta wskazuje, że Zarząd Emitenta trafnie ocenia trendy 

w zakresie rozwoju strategii sprzedażowych i marketingowych   

3. doświadczenie i kompetencje kluczowych pracowników Spółki – z uwagi na usługowy charakter działalności 

Emitenta oraz poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej, czynniki te miały i mają kluczowe znaczenie dla 

rozwoju działalności operacyjnej Emitenta, 

4. posiadane technologie – dzięki wykorzystywanym technologiom Emitent jest w stanie oferować klientom 

kompleksowe usługi w zakresie wsparcia sprzedaży oraz dostosowywać usługi do indywidualnych potrzeb 

zleceniodawców 

5. wyniki oraz efektywność konkurencji- konkurencja wymusza na Emitencie stały monitoring trendów  

rynkowych oraz stałe podwyższanie jakości oferowanych usług, 

6. poziom i warunki konkurencji- j.w., 

 

Czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta w przyszłości: 

1. ogólna sytuacja gospodarcza Polski (PKB, inflacja, bezrobocie, stawki podatków, kształtowanie się kursów 

walutowych, stóp procentowych, koszty połączeń telefonicznych), - pogorszenie się tych czynników może 

mieć w przyszłości negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta oraz Grupy Kapitałowej, a w 

konsekwencji – pogorszenie wyników finansowych. 
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2. utrzymywanie dobrych relacji ze zleceniodawcami – pogorszenie relacji ze zleceniodawcami może 

spowodować zmniejszenie ilości otrzymywanych zleceń i pogorszenie wyników finansowych zarówno 

Emitenta jak również całej Grupy Kapitałowej, 

3. jakość oferowanych usług- obniżenie jakości oferowanych usług może spowodować zmniejszenie ilości 

otrzymywanych zleceń i pogorszenie wyników finansowych zarówno Emitenta jak również całej Grupy 

Kapitałowej, 

4. kluczowi pracownicy Spółki – odejście kluczowych pracowników mogłoby w przyszłości spowodować 

obniżenie jakości oferowanych usług, oraz spadek ilości otrzymywanych zleceń, 

5. posiadane technologie – w przypadku, gdyby technologia Emitenta okazała się w przyszłości przestarzałą, 

istnieje ryzyko, że konkurenci Emitenta mogliby by zacząć oferować wyższą jakość usług. W konsekwencji 

mogłoby to oznaczać pogorszenie wyników finansowych zarówno Emitenta jak również całej Grupy 

Kapitałowej, 

6. skuteczność przyjętej strategii rozwoju – w przypadku gdyby okazało się, że założona strategia rozwoju 

Grupy Kapitałowej Emitenta nie przyniosła zamierzonych efektów mogłoby to mieć negatywny wpływ na 

działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Emitenta.. 
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10 ZASOBY KAPITAŁOWE 

Przegląd sytuacji finansowej został przeprowadzony w oparciu o zbadane jednostkowe sprawozdania finansowe 

Arteria S.A. za rok 2006-2008, poddane przeglądowi jednostkowe sprawozdanie finansowe za półrocze 2008, 

oraz poddane przeglądowi jednostkowe sprawozdanie finansowe za półrocze 2009 oraz zbadane 

skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2007-2008, poddane przeglądowi skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe za półrocze 2008, oraz poddane przeglądowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

za półrocze 2009.  

Analiza finansowa zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych danych finansowych została podana do 

publicznej wiadomości w jednostkowych raportach rocznych Spółki za lata 2006 – 2008 oraz raportach 

półrocznych za półrocze 2008 i półrocze 2009, a także skonsolidowanych raportach rocznych Grupy Kapitałowej 

za lata 2007 – 2008 oraz raportach półrocznych za półrocze 2008 i półrocze 2009. Ponadto analityczny opis 

sytuacji operacyjnej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej został umieszczony w opiniach i raportach 

niezależnego biegłego rewidenta z badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2007 – 2008 i za 

półrocze 2008 oraz jednostkowych sprawozdań finansowych za lata 2006 – 2008 i za półrocze 2008. 

Wyżej wymienione raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki www.arteriasa.pl (patrz też pkt. III.26). 

10.1 Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta 

Arteria S.A. 

Tabela 53 Struktura Pasywów Arteria S.A. w tys. zł 

PASYWA 
 stan na dzień  

 30.06.2009   30.06.2008   31.12.2008   31.12.2007   31.12.2006  
I. Kapitał własny 32 327 20 558 19 978 18 713 16 805 
1. Kapitał (fundusz) podstawowy 855 684 684 684 684 
2. Kapitał (fundusz) zapasowy 23 730 14 209 14 209 14 209 14 209 
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 3 580 1 912 -286 
4. Zysk (strata) netto 2 657 2 085 1 505 1 908 2 199 
II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania           
1. Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 5 649 0 0 0 33 
2. Pozostałe zobowiązania finansowe 492 512 605 204 86 
3. Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 0 0 0 0 0 
4. Rezerwa na podatek odroczony 124 103 122 104 30 
5. Rezerwy długoterminowe 0 0 2 000 0 0 
6. Pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 0 
Razem Zobowiązania długoterminowe 6 264 615 2 727 309 149 
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 25 289 7 756 21 699 15 943 3 566 
2. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 5 260 3 281 5 869 1 327 67 
3. Pozostałe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 
4. Bieżące zobowiązania podatkowe 884 1 084 783 646 1 071 
5. Rezerwy krótkoterminowe 107 40 0 80 59 
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 76 101 130 
7. Pozostałe zobowiązania  0 0 0 0 0 
8. Zobowiązania związane bezp. z aktywami trwałymi ... 0 0 0 0 0 
Razem zobowiązania krótkoterminowe 31 541 12 161 28 427 18 097 4 893 
PASYWA RAZEM 70 133 33 334 51 132 37 119 21 848 
Źródło: Emitent 
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W roku 2006 miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku pierwszej publicznej emisji akcji Spółki 

na giełdzie. W kolejnych latach wzrost kapitałów własnych wynikał głównie z wypracowanego zysku. W latach 

2006 – 2008 Spółka nie wypłacała dywidendy.  

Suma pasywów Arteria S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku wzrosła o 37% w porównaniu do stanu na dzień 31 

grudnia 2008 roku. W roku 2007 pasywa wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 70%. 

Wzrost był w głównej mierze skutkiem wzrostu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług 

wynikających ze wzrostu skali działalności. W roku 2006 Spółka rozpoczęła rozbudowę detalicznej sieci 

sprzedaży, początkowo wyłącznie w ramach umowy o współpracy z P4 Sp. z o.o. (operatorem sieci komórkowej 

PLAY). W 2008 roku działalność ta została wydzielona do Spółki zależnej Arteria Retail S.A. Wzrost zobowiązań 

krótkoterminowych był wynikiem głównie sukcesywnej rozbudowy sieci sprzedaży detalicznej.  

Główne instrumenty finansowe, z których korzysta Spółka to kredyty bankowe, umowy leasingu finansowego i 

dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne oraz lokaty krótkoterminowe. Szczegółowy opis tych instrumentów 

finansowych został podany do publicznej wiadomości w rocznych jednostkowych raportach Spółki za lata od 2006 

do 2008 roku oraz w raportach półrocznych (za półrocze 2008 i 2009 roku) dostępnych na stronie internetowej 

Emitenta www.arteriasa.pl/ zakładka relacje inwestorskie, pozycja raporty okresowe.   

 

Tabela 54 Wskaźniki zadłużenia Arteria S.A. w % 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wskaźniki ogólnego zadłużenia 54% 38% 61% 50% 23% 
Udział kapitału własnego w aktywach 46% 62% 39% 50% 77% 
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 117% 62% 156% 98% 30% 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 19% 3% 14% 2% 1% 
Źródło: Emitent 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do ogólnej sumy pasywów 

Wskaźnik udziału kapitału własnego w aktywach - stosunek kapitału własnego do aktywów 

Wskaźnik zobowiązań do kapitału - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do kapitału własnego 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - zobowiązania długoterminowe do kapitału własnego 

 

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi na pozycję zobowiązań krótkoterminowych składają się 

zobowiązania handlowe z tytułu dostaw usług i produktów oraz zobowiązania z tytułu dostaw towarów.  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów leasingowych zostały powiększone w pierwszym półroczu 2009 

roku o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych. 

Tabela 55 Wskaźniki płynności Arteria S.A. 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności  0,59 1,29 0,44 1,12 3,65 
Wskaźnik płynności II szybkiej płynności 0,43 0,55 0,29 0,54 0,08 
Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności 0,01 0,10 0,02 0,08 0,02 
Źródło: Emitent 

Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności- aktywa obrotowe przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności II- szybkiej płynności- aktywa obrotowe minus zapasy minus rozliczenia międzyokresowe 

przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności- środki pieniężne i papiery wartościowe przez zobowiązania 

krótkoterminowe 
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Niski poziom wskaźnika szybkiej wypłacalności wynika z tego, że środki pieniężne generowane z działalności 

operacyjnej alokowane są w rozwój działalności (rozbudowa infrastruktury, narzędzia i systemy oraz udziały w 

podmiotach zależnych) przekładający się na wzrost skali sprzedaży i polepszenie marż na sprzedaży. Ponadto 

Spółka dynamicznie i elastycznie zarządza swoimi zasobami finansowymi, prowadzi stałą kontrolę przepływów 

finansowych. Nadwyżki finansowe w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi lokowane były na 

lokatach krótkoterminowych, stąd poziom wskaźnika szybkiej wypłacalności nie oddaje sytuacji płynnościowej 

Spółki. Zdaniem Zarządu Arteria S.A. w spółce nie występuje aktualnie ryzyko utraty płynności. 

Grupa Kapitałowa Arteria 

Tabela 56 Struktura Pasywów Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (w tys. zł) 

PASYWA 
 stan na dzień  

 30.06.2009   30.06.2008   31.12.2008   31.12.2007   31.12.2006  
I. Kapitał własny 37 657 23 427 25 957 20 845 16 805 
1. Kapitał podstawowy 855 684 684 684 684 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna) 0 0 0 0 0 

3. Udziały własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 0 
4. Kapitał zapasowy 23 140 14 209 14 209 14 209 14 209 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 0 
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0 0 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 314 5 113 5 118 1 912 -286 
8. Zysk (strata) netto 2 767 2 130 5 196 3 430 2 199 
9. Kapitał mniejszości 581 1 291 750 610 0 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 38 909 15 884 36 257 21 092 5 043 
1. Rezerwy na zobowiązania 307 103 123 208 89 
2. Zobowiązania długoterminowe 6 317 536 3 392 332 120 

w tym: kredyty i pożyczki 5 649 0 0 0 33 
3. Zobowiązania krótkoterminowe  32 285 15 245 32 742 20 350 4 704 
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0   0 0 
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 32 285 15 245 32 742 20 350 4 704 

w tym: kredyty i pożyczki 10 689 3 250 6 722 1 720 67 
    3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0 0 
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 202 130 

Pasywa  razem 76 566 39 311 62 214 41 937 21 848 
Źródło: Emitent 

Tabela 57 Struktura Pasywów Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (w tys. zł) – III kwartały 2009 

PASYWA 
 stan na dzień  

 30.09.2009   30.09.2008  
I. Kapitał własny 38 022 22 908 
1. Kapitał podstawowy 855 684 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)   

3. Udziały własne (wielkość ujemna)   
4. Kapitał zapasowy 23 140 14 209 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny   
6. Pozostałe kapitały rezerwowe   
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 314 5 113 
8. Zysk (strata) netto 3 713 2 902 
9. Kapitał mniejszości 695 1 676 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 37 682 35 261 
1. Rezerwy na zobowiązania 443 193 
2. Zobowiązania długoterminowe 6 221 639 

w tym: kredyty i pożyczki 5 244  
3. Zobowiązania krótkoterminowe  27 128 31 682 
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 10 341 19 200 
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PASYWA 
 stan na dzień  

 30.09.2009   30.09.2008  
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 16 787 12 482 

w tym: kredyty i pożyczki 9 066 3 517 
    3.3. Fundusze specjalne   
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 890 2 747 

Pasywa razem 76 398 59 844 
Źródło: Emitent 

W latach 2007 – 2008 miał miejsce intensywny rozwój Grupy Kapitałowej Arteria. Pasywa w roku 2007 wzrosły 

niemal dwukrotnie, natomiast w 2008 roku o blisko 50%. Na dzień 30 września 2009 roku wartość pasywów w 

stosunku do końca 2008 roku wzrosła o kolejne 23%. Spółka w 2007 roku nabyła udziały w spółce RIGALL 

DISTRIBUTION Sp. z o.o. (75% udziałów), w roku 2008 zakupiła kolejne udziały spółki RIGALL DISTRIBUTION 

Sp. z o.o. (15%) oraz udziały w spółce Polymus Sp. z o.o. (89% udziałów), natomiast w pierwszym półroczu 2009 

roku zostały nabyte udziały w spółce Gallup Polska Sp. z o.o. (100%) oraz Trimtab S.A. (opis struktury Grupy 

Kapitałowej patrz pkt III.6.1). Transakcje te miały zasadniczy wpływ na ukształtowanie się struktury 

skonsolidowanych pasywów Grupy Kapitałowej Arteria S.A. 

Podobnie jak w przypadku danych jednostkowych, w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi 

najistotniejszą pozycją pasywów były zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Ich sukcesywny 

wzrost był wynikiem wzrostu skali działalności. W roku 2006 zobowiązania krótkoterminowe stanowiły 34% 

przychodów, natomiast w roku 2008 stanowiły 26% przychodów. 

 

 

Tabela 58 Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w %  

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wskaźniki ogólnego zadłużenia 51% 40% 58% 50% 23% 
Udział kapitału własnego w aktywach 49% 60% 42% 50% 77% 
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 103% 68% 140% 101% 30% 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 17% 2% 13% 2% 1% 
Źródło: Emitent 

Tabela 59 Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w % - III kwartały 2009 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Wskaźniki ogólnego zadłużenia 49% 59% 
Udział kapitału własnego w aktywach 50% 38% 
Wskaźnik zobowiązań do kapitału 99% 154% 
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 16% 3% 

Źródło: Emitent 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do ogólnej sumy pasywów 

Wskaźnik udziału kapitału własnego w aktywach - stosunek kapitału własnego do aktywów 

Wskaźnik zobowiązań do kapitału - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania do kapitału własnego 

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego - zobowiązania długoterminowe do kapitału własnego 

 

Tabela 58 Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w % powyżej przedstawia poziom wskaźników 

zadłużenia w Grupie Kapitałowej Arteria S.A. W miarę rozwoju działalności oraz konsolidacji przejmowanych 

Spółek, poziom zadłużenia w porównaniu do ogólnej sumy pasywów sukcesywnie rósł, jednakże zdaniem 

Zarządu Emitenta nie stanowi to istotnego ryzyka z punktu widzenia działalności Emitenta. 
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Tabela 60 Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Arteria S.A.  

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006 
Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności  0,75 1,35 0,76 1,21 3,79 
Wskaźnik płynności II szybkiej płynności 0,52 1,01 0,44 0,90 3,73 
Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności 0,16 0,42 0,09 0,42 0,04 
Źródło: Emitent 

Tabela 61 Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej Arteria S.A - III kwartały 2009 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 
Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności  0,80 0,84 
Wskaźnik płynności II szybkiej płynności 0,50 0,63 
Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności 0,11 0,11 

Źródło: Emitent 

Wskaźnik płynności I- ogólnej płynności- aktywa obrotowe przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności II- szybkiej płynności- aktywa obrotowe minus zapasy minus rozliczenia międzyokresowe 

przez zobowiązania krótkoterminowe 

Wskaźnik płynności III- szybkiej wypłacalności- środki pieniężne i papiery wartościowe przez zobowiązania 

krótkoterminowe 

Obniżanie się poziomu wskaźników płynności I i II wynika z dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej; w celu 

zwiększenia skali działalności, Emitent poczynił znaczących inwestycji w narzędzia systemowe oraz inwestycji w 

podmioty zależne, co przełożyło się bezpośrednio na obniżenie wskaźników płynności. 

Jednym z priorytetów Zarządu Spółki jest dążenie do optymalizacji gospodarki finansowej w Grupie Kapitałowej. 

Zdaniem Zarządu Arteria S.A. w Grupie Kapitałowej nie występuje aktualnie ryzyko utraty płynności. 

10.2 Przepływy środków pieniężnych Emitenta 

Tabela 62 Rachunek przepływów pieniężnych Arteria S.A.  (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

     

- zysk (strata) netto 2 657 2 085 1 505 1 908 2 199 

- amortyzacja 648 608 1 332 959 395 

- zmiana stanu rezerw 84 -41 -63 96 42 

-zmiana stanu zapasów -1 557 -1 340 -353 -1 204 0 

- zmiana stanu należności -18 418 -1 198 3 400 -8 797 -618 

- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych -194 -2 170 10 159 13 164 1 713 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 0 -1 899 -2 988 -448 

- zysk z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -480 0 

- zysk na sprzedaży środków trwałych 0 0 -12 -22 -82 

-  koszty związane z utratą wartości środków trwałych 0 0 0 0 12 

-  nabycie / sprzedaż aktywów finansowych (transakcja 
bezgotówkowa) 

0 0 0 850 -850 

- pozostałe 11 915 -240 -26 41 26 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

-4 865 -2 296 14 043 3 527 2 389 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

     

- wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe -401 -1 276 -3 933 -4 678 -1 764 

- inwestycje w nieruchomości 0  -2 460 -2 280 -494 

-aktywa finansowe -10 197 30 -13 592 -12 632 0 

-inne inwestycje 0 -258 2 177 1 898 0 
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Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

-10 598 -1 503 -17 808 -17 692 -2 258 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej      
- wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 9 692 0 0 14 267 975 

- dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 0 

- kredyty i pożyczki 5 506 -130 2 507 1 282 -640 

-dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 

-pozostałe 0 0 -142 0 -475 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 15 198 -130 2 365 15 549 -139 

Zmiana stanu środków pieniężnych -265 -3 929 -1 400 1 384 -9 

Źródło: Emitent 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej w okresie od 2006 do 2008 roku sukcesywnie rosły, co 

było wynikiem rozwoju głównej działalności Spółki oraz poprawy ściągalności należności. Przepływy z 

działalności inwestycyjnej odzwierciedlają rozbudowę Spółki i inwestycje w aktywa finansowe – w okresie objętym 

historycznymi danymi finansowymi Spółka inwestowała całość wygenerowanych w działalności operacyjnej 

środków. Działalność finansowa koncentrowała się na zapewnieniu finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej, co 

jest widoczne w szczególności w roku 2007 oraz w pierwszych III kwartałach 2009 roku. Łączna zmiana środków 

pieniężnych w całym okresie objętym historycznymi danymi finansowymi jest niewielka - niewielka nadwyżka 

wygenerowana w roku 2007 posłużyła do sfinansowania działalności w roku 2008. 

Tabela 63 Rachunek przepływów pieniężnych Grupa Kapitałowej Arteria S.A. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie 30.06.2009 30.06.2008 2008 2007 2006 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

     

- zysk netto 2 927 2 781 6 489 3 938 2 199 

- amortyzacja 1 492 773 1 954 1 342 395 

- zmiana stanu rezerw 406 -65 -40 117 42 

-zmiana stanu zapasów -669 -1 340 -388 -1 204 0 

- zmiana stanu należności -23 561 1 475 717 -9 535 -618 

- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 7 033 -2 924 8 075 14 926 1 713 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 5 012 0 -46 -2 988 -448 

- pozostałe 4 037 419 -880 368 -895 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -3 323 1 119 15 881 6 964 2 389 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    0 

- wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe -2 635 -1 587 -5 509 -4 942 -1 764 

- inwestycje w nieruchomości 0 -602 -2 460 -2 280 -494 

-aktywa finansowe 0 31 -13 554 -9 049 0 

-inne inwestycje -9 731 -311 2 177 1 898 0 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -12 366 -2 469 -19 346 -14 373 -2 258 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     0 
- wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 8 988 0 0 14 267 975 

- dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 -2 542 -334 0 

- kredyty i pożyczki 8 221 -2 077 2 472 1 349 -640 

-dłużne papiery wartościowe 0 0 -221 0 0 

-odsetki zapłacone -322 0 0 0 0 

-pozostałe 1 854 -89 -1 936 -199 110 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 18 741 -2 166 -2 227 15 083 -29 

Zmiana stanu środków pieniężnych 3 052 -3 516 -5 692 7 674 101 

Źródło: Emitent 
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Tabela 64 Rachunek przepływów pieniężnych Grupa Kapitałowej Arteria S.A. (w tys. zł) – III kwartały 2009 

Wyszczególnienie 30.09.2009 30.09.2008 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

  

- zysk netto 3 987 3 696 

- amortyzacja 2 234 778 

- zmiana stanu rezerw 33 -63 

-zmiana stanu zapasów -2 215 -1 502 

- zmiana stanu należności -2 952 -1 198 

- zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 1 625 1 775 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   

- pozostałe 185 -1 897 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 2 897 1 589 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

  

- wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe -3 478 -2 677 

- inwestycje w nieruchomości   

-aktywa finansowe -11 848 -4 199 

-inne inwestycje 2 960 -258 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -12 366 -7 134 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
- wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) 8 931  

- dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

- kredyty i pożyczki 2 452 1 111 

-dłużne papiery wartościowe   

-odsetki zapłacone -988  

-pozostałe   

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 395 1 111 

Zmiana stanu środków pieniężnych 926 -4 434 

Źródło: Emitent 

W przypadku przepływów całej Grupy Kapitałowej przedstawia się analogicznie do Emitenta. Działalność 

operacyjna w okresie 2006 – 2008 generowała sukcesywnie coraz wyższe przepływy gotówkowe, które w 

połączeniu z działalnością finansową pozwalały realizować rozwój Grupy Kapitałowej. Nadwyżka przepływów 

pieniężnych Grupy Kapitałowej wygenerowana w roku 2007 pozwoliła sfinansować dalszy dynamiczny rozwój w 

roku 2008. W pierwszych III kwartałach 2009 roku Grupa Kapitałowa wygenerowała nadwyżkę środków 

pieniężnych.   

10.3 Potrzeby kredytowe oraz struktura finansowania Emitenta 

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku, zobowiązania całkowite  stanowiły 54% struktury pasywów 

Emitenta (zobowiązania długoterminowe – 9%). W przypadku całej grupy kapitałowej zobowiązania w tym okresie 

stanowiły 51% pasywów (zobowiązania długoterminowe – 8%). 

Zobowiązania Grupy kapitałowej w pierwszych III kwartałach 2009 roku stanowiły 49% struktury pasywów 

Emitenta (zobowiązania długoterminowe – 8%). 

Taka struktura finansowania gwarantuje zdaniem Emitenta bezpieczeństwo finansowe zarówno Arteria S.A. jak i 

całej Grupy Kapitałowej. W związku z tym nie występują dodatkowe potrzeby kapitałowe. 

10.4 Informacje dotyczące ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych Emitenta 

Zdaniem Zarządu Emitenta brak jest jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych, które 

miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta. 
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Więcej informacji dotyczących zasobów kapitałowych znajduje się w pkt. IV.3.2. Informacje na temat umów 

kredytowych i ograniczeń z nimi związanych znajdują się w pkt III.22.1 niniejszego Memorandum Informacyjnego. 

Spółka nie jest eksporterem ani importerem, dlatego nie korzysta z transakcji zabezpieczających ruchy kursów 

walut oraz cen surowców. 

10.5 Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania 

zobowiązań przedstawionych w części Memorandum Informacyjnego dotyczącej 

Inwestycji oraz Środków Trwałych 

 

Zobowiązania wynikające z bieżących oraz planowanych przez Spółkę inwestycji, o których mowa w punkcie 

III.5.2 Inwestycje oraz w punkcie III.8.1 środki trwałe zostaną sfinansowane głównie ze środków własnych 

wypracowanych w toku działalności operacyjnej Spółki. Ponadto Emitent w miarę możliwości będzie korzystał z 

możliwości finansowania inwestycji środkami pochodzącymi z funduszy UE lub z innych źródeł publicznych oraz z 

kredytów bankowych lub obligacji (istotne umowy patrz pkt III.22.1 niniejszego Memorandum Informacyjnego).  
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11 BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE 

W roku 2006 Emitent rozwinął swój własny system operacyjny „Portal Call Center Arteria”. Szczegóły projektu 

opisane zostały w Prospekcie Emisyjnym Spółki z 31 października 2006 roku, który jest dostępny na stronie 

internetowej Emitenta www.arteriasa.pl. W późniejszym okresie ze względu na specyfikę działalności (działalność 

usługowa) Emitent nie prowadził działalności badawczo rozwojowej. 

 

Działalność Emitenta nie wymaga posiadania koncesji ani zezwoleń. Emitent nie posiada również patentów. 

11.1 Badania i rozwój 

Emitent nie prowadzi ani w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi nie prowadził własnej działalności 

badawczo-rozwojowej. 

11.2 Patenty 

Emitent ani jego podmioty zależne nie posiadają patentów. 

11.3 Licencje 

Licencje na oprogramowanie komputerowe wykorzystywane przez Emitenta. 

Emitent posiada standardowe licencje pozwalające na korzystanie z ogólnodostępnych i powszechnie używanych 

programów komputerowych. Wśród nich znajdują się systemy operacyjne Microsoft Windows oraz pakiety 

programów biurowych Microsoft Office. Ponadto Emitent posiada licencje na korzystanie z: (i) aplikacji 

wspomagającej programowanie Visual Studio, (ii) programów Microsoft wspomagających zarządzanie projektami, 

(iii) programów obsługujących bazy danych. 

 

Na podstawie umowy TT10/2006/03/15 z dnia 15 marca 2006 roku zawartej przez Emitenta z Trimtab Sp. z o.o. 

oraz umowy TT1/2007/01/04 z dnia 4 stycznia 2007 roku10 przez Emitenta z Trimtab Sp. z o.o. (obecnie Trimtab 

S.A. – podmiot zależny Emitenta) Emitentowi udzielona została licencja niewyłączna na korzystanie 

z internetowego narzędzia informatycznego klasy BPM (Business Process Management), przeznaczonego 

do wsparcia zarządzania procesami, wiedzą, informacjami („Aplikacja”). 

W czasie trwania umowy: 

- Emitent jest upoważniony do korzystania z Aplikacji, 

- Trimtab S.A. utrzymuje platformę sprzętową niezbędną do działania Aplikacji, 

- Trimtab S.A. przyjmuje zgłoszenia problemów funkcjonowania Aplikacji, 

- Trimtab S.A. usuwa wszelkie awarie w funkcjonowaniu Aplikacji. 

Licencja została udzielona na okres 4 lat. Po upływie okresu korzystania z Aplikacji, po warunkiem wypełnienia 

wszystkich zobowiązań, Trimtab S.A. udzieli Emitentowi licencji niewyłącznej za wynagrodzeniem określonym 

w umowie. 

                                                        
10 Prawa i obowiązki z Umowy TT1/2007/01/04 z dnia 4 stycznia 2007 roku zawartej pomiędzy Trimtab Sp. z o.o. a Arteria S.A. 
zostały przeniesione na spółkę pod firmą Arteria Retail S.A. na mocy postanowień Umowy sprzedaży zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa z dnia 19 grudnia 2008 roku. 
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Na podstawie Umowy dotyczącej sprzedaży i wdrożenia systemu Contactis Power Dialer oraz warunków 

współpracy z dnia 13 sierpnia 2007 roku zawartej przez Emitenta z Wind Telecom S.A., Emitent korzysta z 

systemu informatycznego Contactis Power Dialer („System”). Predictive Dialer System (PDS) jest systemem 

automatycznego wybierania połączeń telefonicznych za pomocą algorytmów matematycznych oraz na podstawie 

stanu agentów pracujących w Call Center. System wybiera numery nadmiarowo, a zestawione połączenia 

przekazuje do wolnych agentów. Minimalizowany jest więc czas spędzony przez agenta na oczekiwaniu na 

połączenie. System jest w pełni zintegrowany z portalem Call Center Arteria S.A. oraz systemem monitoringu 

AVAYA Call Center. 

Wind Telecom S.A. udzielił Emitentowi niewyłącznej, odpłatnej i nieograniczonej co do terytorium licencji na 

korzystanie z oprogramowania i Systemu oraz jego dokumentacji w zakresie zgodnym z charakterem oraz 

przeznaczeniem oprogramowania oraz Systemu oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Systemu. 

Licencja została udzielona na czas nieoznaczony. Wind Telecom S.A. zobowiązał się względem Emitenta, że nie 

wypowie licencji na System za wyjątkiem przypadków, kiedy Emitent naruszy warunki licencyjne i na wezwanie 

Wind Telecom S.A., bez zbędnej zwłoki, nie usunie skutków takiego naruszenia. 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Spółka nie korzysta z oprogramowania, do którego nie posiada stosownej 

licencji. 

11.4 Autorskie prawa majątkowe 

Emitent posiada prawa autorskie do systemu operacyjnego „Portal Call Center Arteria” stanowiącego niezbędne 

dla Emitenta narzędzie do prowadzenia statutowej działalności. Powyższe prawa autorskie zostały przeniesione 

na Emitenta przez współtworzących program na mocy stosownych umów.  

 

Emitent posiada także prawa autorskie do bazy danych stworzonej przez Radius Sp. z o.o. na mocy umowy z 

dnia 15 grudnia 2005 roku zawartej przez Emitenta z Radius Sp. z o.o. Zgodnie z umową Radius Sp. z o.o. 

zobowiązała się do przeniesienia na Emitenta praw autorskich do tworzonej bazy danych, z chwilą zakończenia 

prac nad jej tworzeniem. Przekazanie rekordów i wykonanie umowy nastąpiło w dniu 23 lipca 2006 roku. 

11.5 Znaki towarowe 

Emitentowi przysługuje prawo ochronne na znak towarowy słowno – graficzny „ARTERIA SALES & MARKETING 

SUPPORT COMPANY”, zgłoszony do rejestracji w dniu 14 czerwca 2006 roku (numer zgłoszenia Z–312053). 

Prawo ochronne zostało udzielone na mocy decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 

stycznia 2009 roku na okres dziesięciu lat upływający w dniu 14 czerwca 2016 roku. Świadectwo ochronne na 

znak towarowy Emitenta zostało wydane w dniu 18 maja 2009 roku. 
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12 INFORMACJE O TENDENCJACH 

12.1 Tendencje występujące w działalności Emitenta 

12.1.1 Tendencje obserwowane w działalności Emitenta 

Ze względu na dynamiczny rozwój Emitenta oraz budowę Grupy Kapitałowej w okresie objętym historycznymi 

danymi finansowymi profil działalności Emitenta ulegał zmianie (przeniesienie niektórych obszarów działalności 

do spółek zależnych). W związku z tym określenie kształtowania się tendencji działalności Emitenta jest mocno 

utrudnione (dane w poszczególnych okresach nie są ze sobą całkowicie porównywalne). 

Wzrost przychodów ze sprzedaży 

Emitent stale zwiększa portfel swoich klientów, dzięki czemu w okresie objętym historycznymi danymi 

finansowymi wolumen ilościowy i wartościowy sprzedaży w kolejnych miesiącach (rok do roku) sukcesywnie 

zwiększał się.  

Tabela 65 Przychody ze sprzedaży Emitenta (jednostkowe) miesięcznie w latach 2006 – 2008 oraz w 
pierwszych 9 miesiącach 2009 roku (w tys. zł) 

 
Źródło: Emitent 

W końcówce 2008 roku należy zauważyć istotne zwiększenie przychodów w segmencie działalności „retail”, co 

miedzy innymi spowodowane było tym, że Emitent uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu realizacji rocznych 

planów sprzedażowych, w efekcie czego przychód ten ujęty jest w ostatnim miesiącu roku.  

W roku 2009 Emitent realizuje miesięczną sprzedaż na poziomie porównywalnym w stosunku do analogicznych 

wartości w roku poprzednim.  

Tendencje występujące w produkcji i zapasach 

Emitent prowadzi działalność usługową, w związku z tym ocena działalności Emitenta w zakresie produkcji nie 

jest możliwa. Podobnie w działalności Emitenta nie występują zapasy bezpośrednio związane z działalnością 

operacyjną. 

 



Część III  Informacje o tendencjach  

 129

Tendencje występujące w kosztach 

Z Ze względu na specyfikę działalności Emitenta (działalność usługowa) jednym z najistotniejszych kosztów 

w działalności Emitenta są koszty wynagrodzeń. 

Tabela 66 Koszty wynagrodzenia pracowników w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi ( w 
tys. zł) oraz w pierwszych 9 miesiącach 2009 roku 

 
Źródło: Emitent 

Pod koniec roku 2007 oraz w roku 2008 Emitent podjął wysiłki w celu racjonalizacji kosztów wynagrodzeń. 

Podjęte działania (zmiana struktury wynagrodzenia poprzez zwiększenie części zmiennej i zależnej od wolumenu 

i marży realizowanej na sprzedaży oraz outsourcing kadrowo-płacowy) przyniosły wymierny efekt, dzięki czemu 

koszty te w roku 2008 były istotnie niższe niż w roku 2007 i niewiele wyższe niż w roku 2006. Emitent oczekuje, 

że w okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia stwierdzenia równoważności pod względem  

formy i treści informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie 

emisyjnym koszty zatrudnienia będą pozostawać w podobnej relacji do przychodów, co w roku 2008. W 

pierwszych 9 miesiącach 2009 roku koszty wynagrodzenia były niższe niż w analogicznym okresie roku 

poprzedniego. 

Pozostałe koszty są głównej mierze kosztami stałymi. Tendencje kształtowania się tych kosztów w okresie od 

zakończenia ostatniego roku obrotowego na dzień stwierdzenia równoważności nie uległy istotnym zmianom. 

Tendencje występujące w cenach usług 

W okresie od końca ostatniego roku obrachunkowego do dnia stwierdzenia zgodności Emitent nie odnotował 

istotnych zmian w cenach usług oferowanych zleceniodawcom. 

 

12.1.2 Informacje na temat tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub 
zdarzeń, które mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, do końca 
bieżącego roku obrotowego. 

 
Według najlepszej wiedzy Emitenta nie występują jakiekolwiek znane tendencje, niepewne elementy, żądania, 

zobowiązania lub zdarzenia (za wyjątkiem tych opisanych w rozdziale II – Czynniki ryzyka), które wedle 
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wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta do końca bieżącego 

roku obrotowego. 
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13 PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE 

Ze względu na niepewną sytuację na rynkach międzynarodowych oraz rozbudowę grupy kapitałowej, dokładne 

prognozowanie wyników Emitenta mogłoby być obarczone istotnym ryzykiem błędu. W związku z powyższym 

Emitent zdecydował się nie prezentować prognoz wyników oraz wyników szacunkowych w niniejszym 

Memorandum Informacyjnym. 
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14 ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ 
OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA 

14.1 Członkowie organu zarządzającego Emitenta 

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzą następujące osoby: 

- pan Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu, 

- pan Marcin Marzec – Wiceprezes Zarządu, 

- pan Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu, 

- pan Wojciech Glapa – Członek Zarządu, 

- pan Wojciech Kąkol – Członek Zarządu. 

 

Wojciech Bieńkowski – Prezes Zarządu 

 

Pan Wojciech Bieńkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu.  

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Bieńkowskiego jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. 

Rosoła 10. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wojciech Bieńkowski nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Wojciechem 

Bieńkowskim a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.  

 

Pan Wojciech Bieńkowski posiada wykształcenie wyższe. W 1999 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w 

Warszawie, specjalizacja Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra. 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:  

 

1996 – 1998 Citibank (Poland) S.A., Management Associate 

1998 – 1999 Wizja TV Sp. z o.o., Retail Sales Manager 

1999 – 2000 Astercity Cable Sp. z o.o., Dyrektor Sprzedaży 

2000 – 2001 Polymus Dystrybucja Sp. z o.o., Dyrektor Komercyjny 

2001 – 2004 Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu 

2003 – 2004 Comtica Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2002 Własna działalność gospodarcza Wojciech Bieńkowski Business Friends 

2005 4 FUN.TV S.A. (obecnie 4fun Media S.A.), Przewodniczący Rady Nadzorczej 

od 2005 Arteria S.A., Dyrektor Zarządzający 

od 2006 Arteria S.A., Prezes Zarządu 

2006-2008 Partner Kredytowo Finansowy Sp. z o.o. (od 2008 Partner Finansowy Sp. z o.o.), Członek 

Rady Nadzorczej 

od 2008 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Zarządu 
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od 2008 Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej 

 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski posiadał udziały w następujących spółkach: 

- Sellpoint Army Sp. z o.o., do 2006, 

- Comtica Sp. z o.o., od 2003 do 2005, 

- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), od 2001 do 2004, 

- Arteria S.A., od 2006, 

- 4fun Media S.A., od 2008 do 2009. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z  o.o.), Członek Zarządu od 2001 do 2004, 

- Comtica Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej od 2003 do 2004, 

- Arteria S.A., Prezes Zarządu od 2006, 

- Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Partner Kredytowo Finansowy Sp. z o.o. (od 2008 Partner Finansowy Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej, od 2006 do 2008, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- 4FUN.TV S.A. (obecnie 4fun Media S.A.), Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2005 (maj – sierpień), 

- 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2009, 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2009. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Bieńkowski: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 
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- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

 

Marcin Marzec – Wiceprezes Zarządu 

 

Pan Marcin Marzec pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Marcina Marca jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 10. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Marcin Marzec nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Marcinem Marcem a 

innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Pan Marcin Marzec posiada wykształcenie średnie. Pan Marcin Marzec uzyskał w 2006 roku absolutorium  na 

wydziale Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 

 

2001 – 2009  One 2 One Communication Sp. z o.o., Prezes Zarządu 

2003 – 2009 Trimtab S.A. (poprzednio Trimtab Sp. z o.o.), Prezes Zarządu 

od 2006 Własna działalność gospodarcza Zarządzanie Procesowe Marcin Marzec 

od 2009 Polymus Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Zarządu 

od 2009 Arteria S.A., Wiceprezes Zarządu 

od 2009 Arteria Retail S.A., Prezes Zarządu 

od 2009 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Prezes Zarządu 

od 2009 Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Marcin Marzec posiadał udziały w następujących spółkach: 

- One 2 One Communication Sp. z o.o., od 2001 do 2007, 

- Trimtab S.A. (poprzednio Trimtab Sp. z o.o.), od 2003 do 2009, 

- Arteria S.A., od 2009. 

W okresie ostatnich 5 lat pan Marcin Marzec pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- One 2 One Communication Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 2001 do 2009, 

- Trimtab S.A. (poprzednio Trimtab Sp. z o.o.), Prezes Zarządu, od 2003 do 2009, 

- Polymus Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 
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- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, 2009, 

- Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2009, 

- Arteria S.A., Wiceprezes Zarządu, od 2009, 

- Arteria Retail S.A., Prezes Zarządu, od 2009, 

- 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 2009, 

- Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2009. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Marcin Marzec: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

Grzegorz Grygiel – Członek Zarządu 

 

Pan Grzegorz Grygiel pełni funkcję Członka Zarządu. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Grzegorza Grygiela jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 

10. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Grzegorz Grygiel nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Grzegorzem 

Grygielem a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Pan Grzegorz Grygiel posiada wykształcenie wyższe. W 1993 roku ukończyła Wyższą Szkołę Handlową w 

Paryżu (Ecole superieure de Commerce LIBS), Specjalizacja Finanse i Zarządzanie. 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 

1994 – 1995 Gueurard Viala Polska Sp. z o.o., Konsultant w dziale audytu 

1995 – 1997 Ernst&Young Audit Sp. z o.o., Konsultant w departamencie audytu 



Część III  Organy administracyjne 

 136

1996 – 1997 Azur Życie S.A., Azur Ostoja S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 

1996 – 1997 Azur Ostoja S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 

1997 – 1999 Falck Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy 

od 2001 Własna działalność gospodarcza GMG Consulting Grzegorz Grygiel 

1999 – 2001 Citroen Polska Sp. z o.o., Dyrektor Administracyjno-Finansowy 

2004 – 2007 Siódemka Sp. z o.o., Dyrektor Finansowy 

od 2008  Arteria S.A., Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu 

od 2008 Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Polymus Sp. z o.o., Członek Zarządu 

od 2009 Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej 

 

Pan Grzegorz Grygiel nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek 

osobowych ani kapitałowych. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Grzegorz Grygiel pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Azur Życie S.A., Członek Zarządu, od 1996 do 1997, 

- Azur Ostoja S.A., Członek Zarządu, od 1996 do 1997, 

- Arteria S.A., Członek Zarządu, od 2008, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Polymus Sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2009,  

- Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2009. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Grzegorz Grygiel: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 
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- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

Wojciech Glapa – Członek Zarządu 

 

Pan Wojciech Glapa pełni funkcję Członka Zarządu. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Glapę jest siedziba spółki Gallup Polska Sp. z o.o. w Rudzie 

Śląskiej.  

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Wojciech Glapa nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Wojciechem Glapą 

a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Pan Wojciech Glapa posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył  Politechnikę Śląską w Gliwicach, na 

specjalizacji ,,Metrologia i automatyka elektryczna” z tytułem mgr inż. Elektryk. 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 

1993-1995 Pracownik naukowy w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej, Wydział 

Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach  

1995-1997 Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Project Manager 

1998-1999 GZE Sp. z o.o., Kierownik Działu Zarządzania Siecią, Rejon Energetyczny Ruda Śląska 

2000-2001 Dystrybucja GZE Sp. z o.o., Kierownik Działu Zarządzania Energią, Doradca Zarządu 

2001-2003 Obrót GZE Sp. z o.o., Kierownik Działu Telefonicznej Obsługi Klientów 

2003-2008 Gallup Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 

od 2008  Gallup Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu 

od 2009  Arteria S.A., Członek Zarządu 

 

Pan Wojciech Glapa nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie był wspólnikiem ani akcjonariuszem spółek osobowych 

ani kapitałowych. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Glapa pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, od 2003 do 2008, 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 2008, 

- Arteria S.A., Członek Zarządu, od 2009. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Glapa: 

 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 
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- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

Wojciech Kąkol – Członek Zarządu 

Pan Wojciech Kąkol pełni funkcję Członka Zarządu. 

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Wojciecha Kąkola jest siedziba Spółki w Warszawie, przy ul. Rosoła 

10.  

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Wojciech Kąkol nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.  

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Wojciechem Kąkolem 

a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Pan Wojciech Kąkol posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył  Politechnikę Gdańską na specjalizacji  

,,Maszyny i siłownie okrętowe” z tytułem mgr inż. Mechanik.  

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska: 

1991-1993 Własna działalność gospodarcza pod firmą Alarmex systemy alarmowe, Wojciech Kąkol 

1995-1998 Mabo Turlen S.A., Sales and Marketing Manager 

1998-1999 Caradon Heating Europe Sp z o.o., Country Manager 

1999-2001  Castrol A/S Denmark, Commercial Sales Manager 

2001-2004 Telekomunikacja Polska S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży Pośredniej 

2003-2004 Stowarzyszenie Loża Trójmiasto w Warszawie, Członek Zarządu 

2004-2007  GE Money Bank S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży Bezpośredniej 

od 2007  Własna działalność gospodarcza pod firmą WALK-IN Agencja Marketingu Internetowego 

Wojciech Kąkol 

2007-2008 Eurokredyt Ukraine S.A, Dyrektor Pionu Sprzedaży 

2008-2009 Eurokredyt Ukraine S.A, Prezes Zarządu 

2009  Bank PKO BP S.A., Doradca Prezesa 

od 2009  Arteria S.A., Członek Zarządu 

od 2009 RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

 

W okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Kąkol posiadał udziały w następujących spółkach: 

- Marine Charter Sp. z o.o., od 2001 do 2002, 

- Rubikon – TDFIM Sp. z o.o. (w likwidacji), od 2007. 
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W okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Kąkol pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Stowarzyszenie Loża Trójmiasto w Warszawie, Członek Zarządu, od 2003 do 2004, 

- Eurokredyt Ukraine S.A., Prezes Zarządu, od 2008 do 2009, 

- Arteria S.A., Członek Zarządu, od 2009, 

- RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Wojciech Kąkol: 

 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych 

lub regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

14.2 Członkowie organu nadzorczego Emitenta 

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: 

- pan Dariusz Stokowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- pan Piotr Kulikowski – Członek Rady Nadzorczej, 

- pan Grzegorz Leszczyński – Członek Rady Nadzorczej, 

- pan Cezary Kubacki – Członek Rady Nadzorczej, 

- pan Tomasz Filipiak – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Dariusz Stokowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 

Pan Dariusz Stokowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Dariusza Stokowskiego jest siedziba spółki 4fun Media S.A. 

w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 1A. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Dariusz Stokowski nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Dariuszem 

Stokowskim a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.  

 

Pan Dariusz Stokowski posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w 

Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego i uzyskał tytuł magistra. 
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Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:  

 

1997 – 2005 Polymus Sp. z o.o., założyciel, Prezes Zarządu 

1999 – 2002 Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Prezes Zarządu 

2001 – 2004 4fun Media Ltd. (poprzednio Calexico Trading Ltd.), Dyrektor Zarządzający 

2001 – 2002 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Budownictwa Wirpol Sp. z o.o.(od 2008 AVALON 

– BIS Sp. z o.o.), Członek Zarządu 

2002 – 2005 Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej  

2003 – 2005 Comtica Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2003 – 2007 Ciszewski Public Relations Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej  

2006 Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej 

2003 – 2009 4fun Media S.A. (od 2004 4fun.tv Sp. z o.o., od 2005 4fun.tv S.A.), Prezes Zarządu 

od 2009 4fun Media S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2003 - 2008  Nova Communications Group Polska Sp. z o.o. (obecnie NCG Sp. z o.o.), Prezes Zarządu 

2005 – 2006 Arteria S.A., Prezes Zarządu 

od 2006 E-OCEAN Sp. z o.o., Prezes Zarządu 

od 2007 Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej (od 2008 Przewodniczący) 

od 2009 Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Mazowiecki Inkubator Techniczny Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009 Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2009  RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający  

od 2009 Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady 

Nadzorczej 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Dariusz Stokowski posiadał udziały w następujących spółkach: 

- Akces Sp. z o.o., od 2000 do 2003 oraz od 2006 do 2008, 

- 4fun Media S.A. od 2006 do 2009, 

- Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Budownictwa Wirpol Sp. z o.o. (od 2008 AVALON – BIS Sp. z 

o.o.), od 2000 do 2007, 

- Amadeus Sp. z o.o., do 2006, 

- Arteria S.A., od 2005 do 2009,  

- Nova Holding Ltd. od 2007 do 2008, 

- Nova Group (Cyprus) Limited, od 2007, 

- Program Sp. z o.o., 2006 (październik – grudzień), 

- GEP I Sp. z o.o, od 2009. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Dariusz Stokowski pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Polymus Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 1997 do 2005, 

- Arteria Sp. z o.o. (aktualnie Art Media Sp. z o.o.), Prezes Zarządu, od 1999 do 2002, 
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- Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Budownictwa Wirpol Sp. z o.o. (od 2008 AVALON – BIS Sp. z 

o.o.), Członek Zarządu, od 2001 do 2002, 

- Arteria Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2002 do 2005, 

- Comtica Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 2003 do 2005, 

- E-OCEAN Sp. z o.o., Prezes Zarządu, od 2006, 

- Arteria S.A., Prezes Zarządu, od 2005 do 2006, 

- Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej, 2006, od 2007 (od 2008 Przewodniczący), 

- Ciszewski Public Relations sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 2003 do 2007, 

- 4fun Media S.A. (poprzednio 4fun.tv Sp. z o.o. oraz 4fun.tv S.A.), Prezes Zarządu, od 2003 do 2009, 

- 4fun Media S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 2009 roku, 

- Nova Communications Group Polska Sp. z o.o. (obecnie NCG Sp. z o.o.), Prezes Zarządu, od 2003 do 

2008, 

- Arteria Retail S.A., Członek Rady Nadzorczej od 2009, 

- Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Gallup Polska Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Trimtab S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2009. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Dariusz Stokowski: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 17 września 2004 roku został skazany na podstawie art. 

79 pkt 4 ustawy o rachunkowości, tj. za występek polegający na niezłożeniu wymaganych sprawozdań 

finansowych z działalności spółki Wirpol S.A. za lata 2001 oraz 2002 we właściwym rejestrze sądowym, za 

co wymierzono mu, w zw. z art. 85 oraz art. 86 § 1 i art. 86 § 2 kodeksu karnego karę łączną grzywny w 

wysokości 200 stawek dziennych po 10 (dziesięć) zł. Kara wykonana została w dniu 7 sierpnia 2006 roku, 

- za wyjątkiem orzeczenia opisanego powyżej nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub 

sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

 

Piotr Kulikowski - Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Piotr Kulikowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.  
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Miejscem wykonywania pracy przez pana Piotra Kulikowskiego jest siedziba banku Credit Suisse, Zurich 

mieszcząca się w Zurychu przy ul. Paradeplatz 8. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Piotr Kulikowski nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Piotrem Kulikowskim, 

a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.  

 

Pan Piotr Kulikowski posiada wykształcenie wyższe. W 1998 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w 

Warszawie, specjalizacja Finanse i Bankowość i uzyskał tytuł magistra. 

 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:  

 

1996 - 1999 Citibank (Poland) S.A., Asystent w dziale marketingu  

1999 - 2000 Citibank (Poland) S.A., Kierownik d.s. sprzedaży detalicznej 

2000 - 2003 Bank Handlowy w Warszawie S.A., Private Banking, Dyrektor Oddziału 

2003 - 2006 Citibank (Switzerland), Zurich, Private Banker 

od 2006 Credit Suisse, Zurich, Senior Private Banker, Vice President 

2007-2009 Dr Kendy S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2008 Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Piotr Kulikowski posiadał nieznaczne pakiety akcji w spółkach publicznych (tj. 

nieprzekraczające 5% ich kapitału zakładowego) oraz udziały w następujących spółkach: 

- Multiprojekt S.A., od 2008, 

- 4fun Media S.A., od 2007. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Piotr Kulikowski pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Dr Kendy S.A. – Członek Rady Nadzorczej, od 2007 do 2009, 

- Arteria S.A. – Członek Rady Nadzorczej, od 2008. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Piotr Kulikowski: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 
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Grzegorz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Grzegorz Leszczyński pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.  

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Grzegorza Leszczyńskiego jest siedziba Domu Maklerskiego IDM S.A. 

w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62 B. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Grzegorz Leszczyński nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta.   

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Grzegorzem 

Leszczyńskim a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla. 

 

Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Posiada licencję nr 299 maklera giełdowego. 

 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:  

 

1993 – 1994 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, Asystent Koordynatora Programu Powszechnej 

Prywatyzacji 

1993 – 1994 DM Instalexport S.A., Prezes Zarządu 

1994-1995 Katedra Rynków Kapitałowych SGH, Pracownik Dydaktyczny 

1994 – 1996 Glob Art. sp. z o.o., Prezes Zarządu 

1996 – 1998 Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A., Prezes Zarządu 

1995 DM Certus sp. z o.o., Prezes Zarządu 

1996 Meg Art. sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu 

1998 Krakowski Dom Maklerski s.c., Dyrektor Generalny 

1998 Optimus Pro sp. z o.o., Dyrektor ds. Inwestycji 

od 1998 Krakowski Dom Maklerski S.A. (od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom 

Maklerski IDM S.A.), Prezes Zarządu 

 

W 2005 roku pan Grzegorz Leszczyński, jako Prezes Zarządu, wprowadził Internetowy Dom Maklerski S.A. na 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

 

Poza funkcjami pełnionymi w ramach Emitenta pan Grzegorz Leszczyński jest (jeżeli nie podano roku 

zakończenia relacji) lub był, kiedykolwiek w okresie poprzednich pięciu lat, związany z następującymi spółkami 

kapitałowymi i osobowymi: 

- City Interactive S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Ponar Wadowice Holding S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- OPTeam S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Gaudi Management S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- opony.pl S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 
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- Grupa Stereo S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2007 (do 2008 r. Stereo.pl S.A.), 

- A-Z Finanse S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 2007, Członek Rady Nadzorczej, od 2007 (do 

2007 r. A-Z Finanse Sp. z o.o.), 

- 4fun Media S.A. (wcześniej 4FUN TV S.A.), Członek Rady Nadzorczej, od 2006 do 2009, 

- TETA S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2006 do 2009, 

- Idea TFI S.A (dawniej GTFI S.A), Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 2006, 

- Electus S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2006, 

- Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2006, 

- One-2-One S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2006 do 2008, 

- Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A, Członek Rady Nadzorczej, od 2006, 

- BOMI S.A. (wcześniej PPH BOMI S.A.), Członek Rady Nadzorczej w 2006, Przewodniczący Rady 

Nadzorczej od 2006-2008, Członek Rady Nadzorczej od 2008, 

- „11 listopada 60-62”Sp. z o.o., wspólnik, Prezes Zarządu, od 2005, 

- „Barlickiego 5” Sp. z o.o. - wspólnik, Prezes Zarządu, od 2005 do 2009 (25.03.2009 r. „Barlickiego 5” Sp. z 

o.o. została przejęta przez „11 listopada 60-62”Sp. z o.o.), 

- Ceramika Nowa Gala S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2004, 

- Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o., wspólnik, Wiceprezes Zarządu, od 2001, 

- Grupa Kolastyna S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2006, 

- Hawe S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2007 do 2009, 

- Rajdy 4x4 S.A. – akcjonariusz, Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 2007, 

- Warszawski Dom Handlowy S.A., akcjonariusz, Przewodniczący Rady Nadzorczej, od 2007 do 2009, 

- Apartamenty Wilanów Sp. z o.o., wspólnik, Członek Rady Nadzorczej, od 2007 do 2009, 

- Electus Hipoteczny S.A. (do 2008 r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.), Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Tras Tychy S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2003 do 2005, 

- Dom Maklerski IDM S.A. (dawniej Krakowski Dom Maklerski S.A., od 2001 Internetowy Dom Maklerski 

S.A, od 2006 r. Dom Maklerski IDM S.A.), Prezes Zarządu, od 1998 oraz akcjonariusz (pakiet 

uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki publicznej), 

- Rabat Pomorze S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2007 do 2008, 

- Monnari Trade S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2006 do 2007. Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 

2009 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia XIV Wydział Gospodarczy spółka została postawiona w 

stan upadłości obejmującej likwidację majątku. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta na 

dzień stwierdzenia równoważności postępowanie upadłościowe jest w toku. 

- Advanced Distribution Solutions S.A. (dawniej Sagittarius – Strzelec S.A.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2006 do 2007, 

- PKM Duda S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2002 do 2007, 

- Swarzędz Meble S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2005 do 2006. Na mocy uchwały Nr 1 z dnia 10 

marca 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Swarzędz Meble S.A. postanowiło o 

rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta na dzień 

stwierdzenia równoważności likwidacja nie została zakończona. 
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- FAM Grupa Kapitałowa S.A. (dawniej FAM Technika Odlewnicza S.A.), Członek Rady Nadzorczej, od 

2005 do 2006 oraz od 2009, 

- Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. w organizacji - Członek Rady Nadzorczej w 2009, 

- Dom Inwestycyjny w Warszawie Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu w 2004. 

Ponadto pan Grzegorz Leszczyński posiada udziały lub akcje w następujących spółkach niepublicznych: 

- Instalexport S.A.,  

- Centrum Wspomagania Rolnictwa Agri Trading Sp. z o.o.,  

- EMC Sp. z o.o.,  

- Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A.,  

- ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o.,  

- Farma Lutry Sp. z o.o. 

Poza spółkami wskazanymi powyżej, w okresie ostatnich pięciu lat pan Grzegorz Leszczyński był również 

wspólnikiem lub akcjonariuszem następujących spółek niepublicznych: 

- Orzeł Biały S.A.,  

- MDM Development Sp. z o.o.,  

- Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.,  

- Bumech S.A.,  

- Tongo Development Sp. z o.o. 

 

Ponadto w okresie ostatnich 5 lat pan Grzegorz Leszczyński posiadał akcje, które uprawniały do wykonywania 

ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej Masters S.A. (obecnie Wikana S.A.) 

 

We wskazanym okresie pan Grzegorz Leszczyński był również aktywnym inwestorem giełdowym. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Grzegorz Leszczyński: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- poza spółką Monnari Trade S.A., będącą obecnie w stanie upadłości oraz spółką Swarzędz Meble S.A. 

będącą obecnie w likwidacji nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorujących w podmiotach, w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu 

ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych) z zastrzeżeniem, że w dniu 3 czerwca 2008 r. Komisja 

Nadzoru Finansowego wydała decyzję o nałożeniu na Grzegorza Leszczyńskiego, na zasadzie art. 171 

ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) kary pieniężnej w 

wysokości 30.000 zł z tytułu naruszenia art. 106 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. 
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Cezary Kubacki - Członek Rady Nadzorczej 

Pan Cezary Kubacki pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.  

 

Miejscem wykonywania pracy przez pana Cezarego Kubackiego jest siedziba działalności gospodarczej 

mieszcząca się w Błoniu przy ul. Szkolnej 7. 

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Cezary Kubacki nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Cezarym Kubackim, a 

innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.  

 

Pan Cezary Kubacki posiada wykształcenie wyższe. W 1998 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 

Wrocławskim i uzyskał tytuł magistra. 

 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:  

 

1998 – 2000 Artur Andersen Sp. z o.o., Senior Consultant 

2000-2001 Makro Cash and Carry Sp. z o.o. – Biuro Zarządu – Kierownik ds. Podatków 

2001 – 2004  Netia S.A., Dyrektor Finansowy ds. Podatków  

od 2005  Własna działalność gospodarcza Cezary Kubacki Doradztwo Prawne i Gospodarcze,  

od 2006  Wspólnik w Kancelarii LTA Doradztwo Prawne Dopierała Oliwa i Wspólnicy 

2006  Neo Media Systems Sp. z o.o., Członek Zarządu  

od 2007  Obligo Sp. z o.o.., Członek Rady Nadzorczej 

od 2007  Optimus S.A., Członek Rady Nadzorczej, 

od 2008  Mex Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2008 Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej 

od 2008 Kup Bezpiecznie Sp. z o.o., Członek Zarządu 

od 2009 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Cezary Kubacki posiadał nieznaczne pakiety akcji w spółkach publicznych (tj. 

nieprzekraczające 5% ich kapitału zakładowego) oraz udziały w spółce Neo Media System Sp. z o.o. od 2006 do 

2007 roku. 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Cezary Kubacki pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Neo Media System Sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2006, 

- Obligo S.p. z.o.o., Członek Rady Nadzorczej, od 2007, 

- Optimus S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2007, 

- Mex Polska S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- Kup Bezpiecznie Sp. z o.o., Członek Zarządu, od 2008, 

- Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008, 

- 4fun Media S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009. 
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Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Cezary Kubacki: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

 

 

Tomasz Filipiak - Członek Rady Nadzorczej 

 

Pan Tomasz Filipiak pełni funkcję członka Rady Nadzorczej.  

 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta pan Tomasz Filipiak nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 

znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy panem Tomaszem 

Filipiakiem, a innymi członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi wyższego szczebla.  

 

Pan Tomasz Filipiak posiada wykształcenie wyższe. W 1996 roku ukończył Uniwersytet Łódzki, kierunek Finanse 

i Bankowość, specjalizacja: Finanse przedsiębiorstw i uzyskał tytuł magistra. Posiada licencję maklera papierów 

wartościowych nr 900. 

 

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:  

 

1995 - 1997 Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A, Analityk finansowy 

1997 - 1998 HSBC G&A Securities Polska S.A., Kierownik Wydziału Analiz i Badania Rynku 

1998 - 1999 Dom Maklerski BOŚ S.A., Analityk finansowy 

1999-2001 Pioneer PTE S.A., Analityk finansowy 

2001 - 2005 Pekao Pioneer PTE S.A., Dealer portfela akcji, Analityk finansowy 

2005 - 2007 Millenium TFI S.A., Zarządzający aktywami 

2007 - 2008 DWS TFI S.A., Zarządzający aktywami 

 

W okresie ostatnich 5 lat pan Tomasz Filipiak posiadał nieznaczne pakiety akcji w spółkach publicznych (tj. 

nieprzekraczające 5% ich kapitału zakładowego). 

W okresie ostatnich 5 lat pan Tomasz Filipiak pełnił funkcje w organach następujących spółek: 

- Zakłady „Lentex” S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2008 do 2009, 

- PPWK im. E. Romera S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 
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- FAM Grupa Kapitałowa S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Arteria S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Makrum S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009, 

- Kredyt Inkaso S.A., Członek Rady Nadzorczej, od 2009. 

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat pan Tomasz Filipiak: 

- nie był, poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, 

- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, 

- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, 

w stosunku do których w okresie jego kadencji lub po jej zakończeniu ogłoszono upadłość, ustanowiono 

zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, 

- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub 

nadzorczych Emitenta ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek 

Emitenta, 

- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub 

regulacyjnych (w tym organizacji zawodowych). 

14.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla, które mają znaczenie dla stwierdzenia, że 

Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją 

działalnością 

Funkcję dyrektora generalnego pełni pan Wojciech Bieńkowski, Prezes Zarządu. Funkcję dyrektora 

zarządzającego pełni pan Marcin Marzec, Wiceprezes Zarządu. Funkcję dyrektora finansowego pełni pan 

Grzegorz Grygiel, Członek Zarządu. Pan Wojciech Glapa odpowiedzialny jest za rozwój działalności i wykonanie 

budżetu Pionu Call Center, natomiast pan Wojciech Kąkol odpowiedzialny jest za rozwój działalności i wykonanie 

budżetu Pionu Sprzedaży. Stosowne informacje na temat pana Wojciecha Bieńkowskiego, pana Marcina Marca, 

pana Grzegorza Grygiela, pana Wojciecha Glapy oraz pana Wojciecha Kąkola zostały przedstawione w części 

dotyczącej członków Zarządu Emitenta. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, poza wskazanymi wyżej członkami Zarządu Emitenta, żaden z pozostałych 

pracowników Emitenta nie jest osobą zarządzającą wyższego szczebla, która ma znaczenie dla stwierdzenia, że 

Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością. 

14.4 Konflikt interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz 

wśród osób zarządzających wyższego szczebla 

14.4.1 Zarząd 

Członkowie Zarządu  Emitenta tj. pan Wojciech Bieńkowski, pan Grzegorz Grygiel, pan Marcin Marzec, pan 

Wojciech Glapa oraz pan Wojciech Kąkol świadczą usługi doradcze na rzecz spółki pozostającej w stałych 

stosunkach gospodarczych z Emitentem - Falon S.A. Pan Wojciech Bieńkowski, pan Grzegorz Grygiel, pan 

Marcin Marzec, pan Wojciech Glapa oraz pan Wojciech Kąkol uzyskali zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na 
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świadczenie wskazanych usług (zgoda panu Marcinowi Marcowi została udzielona uchwałą Rady Nadzorczej Nr 

5/06/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku, panu Wojciechowi Bieńkowskiemu, panu Grzegorzowi Grygielowi zgoda 

została udzielona uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/10/2009 z dnia 7 października 2009 roku, panu Wojciechowi 

Glapie oraz panu Wojciechowi Kąkolowi zgoda została udzielona uchwałą Rady Nadzorczej 8/10/2009 z dnia 7 

października 2009 roku). 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, poza zakresem określonym w akapicie powyższym pan Wojciech 

Bieńkowski, pan Marcin Marzec, pan Grzegorz Grygiel, pan Wojciech Glapa oraz pan Wojciech Kąkol nie 

prowadzą interesów prywatnych ani nie wykonują innych obowiązków, które pozostawałyby w potencjalnym 

konflikcie z ich obowiązkami wobec Emitenta. 

14.4.2 Rada Nadzorcza 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem pan Dariusz Stokowski, pan Grzegorz Leszczyński, pan Piotr Kulikowski, 

pan Cezary Kubacki oraz Pan Tomasz Filipiak nie prowadzą interesów prywatnych ani nie wykonują innych 

obowiązków, które pozostawałyby w konflikcie z ich obowiązkami wobec Emitenta. 

14.4.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Informacje na temat osób zarządzających wyższego szczebla zostały przedstawione w punkcie 14.3 niniejszego 

Dokumentu Rejestracyjnego. 

 
Należy zwrócić uwagę, iż zakresy działalności poszczególnych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej 

Arteria S.A., pokrywają się z uwagi na wspólny lub podobny przedmiot prowadzonej działalności oraz 

występujące pomiędzy tymi podmiotami powiązania kapitałowe i osobowe. Z tego względu możliwe jest naturalne 

i nieuniknione przenikanie się interesów powyższych osób w związku z ich obowiązkami wobec Emitenta oraz 

związanymi z działalnością w innym podmiocie należącym do powyższej grupy kapitałowej. 

 

14.5 Umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub 

innymi osobami, na podstawie których członkowie organów zarządzających, 

nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla zostały powołane na 

swoje stanowiska 

 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, według jego wiedzy nie zostały zawarte umowy ani porozumienia ze 

znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na podstawie których członkowie 

Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoby zarządzające wyższego szczebla zostały powołane na swoje stanowiska. 

 

14.6 Ograniczenia uzgodnione przez członków organów zarządzających i nadzorczych 

oraz osoby zarządzające wyższego szczebla w zakresie zbycia w określonym czasie 

posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta 

 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, według jego wiedzy nie zostały zawarte umowy ani porozumienia przez 

członków organów zarządzających i nadzorczych oraz osoby zarządzające wyższego szczebla w zakresie zbycia 

w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych Emitenta. 
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15 WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA 

15.1 Wynagrodzenie i inne świadczenia 

15.1.1 Członkowie Zarządu 

W 2008 roku funkcję Członka Zarządu pełnili: 

- pan Wojciech Bieńkowski, 

- pan Riad Bekkar, 

- pan Grzegorz Grygiel. 

 

Pan Wojciech Bieńkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu od 2006 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej 

Nr 6/09/2006 z dnia 4 września 2006 roku. Jednocześnie uchwałą Nr 2/06/2009 Rady Nadzorczej z dnia 29 

czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza powołała pana Wojciecha Bieńkowskiego do składu Zarządu Spółki na 

kolejną kadencję trzyletnią od dnia 4 września 2009 roku, powierzając pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 

Za 2008 rok pan Wojciech Bieńkowski otrzymał od Emitenta wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu w łącznej wysokości 189 tys. złotych brutto.  

 

Pan Grzegorz Grygiel, pełni funkcję Członka Zarządu Emitenta od 20 listopada 2008 roku na podstawie uchwały 

Rady Nadzorczej Nr 2/11/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku. Jednocześnie uchwałą Nr 4/06/2009 Rady 

Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza powołała pana Grzegorza Grygiela do składu Zarządu 

Spółki na kolejną kadencję trzyletnią od dnia 4 września 2009 roku. Za 2008 rok pan Grzegorz Grygiel, otrzymał 

od Emitenta w roku 2008 wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu w łącznej 

wysokości 8 tys. złotych brutto oraz 236.509,20 tys. złotych brutto z tytułu świadczenia usług doradczych. Umowa 

o świadczenie usług została rozwiązana z panem Grzegorzem Grygielem z dniem 19 listopada 2008 roku. 

 

Pan Riad Bekkar pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta do dnia 13 lutego 2009 roku na podstawie 

uchwały Rady Nadzorczej Nr 7/09/2006 z dnia 4 września 2006 roku. Pan Riad Bekkar otrzymał od Emitenta w 

roku 2008 wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w łącznej wysokości 189 tys. 

złotych brutto. 

 

Pan Marcin Marzec pełni funkcję Wiceprezesa zarządu Emitenta od dnia 22 stycznia 2009 roku na podstawie 

uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/01/2009 z dnia 22 stycznia 2009 roku i w roku 2008 nie otrzymywał 

wynagrodzenia od Emitenta. Jednocześnie uchwałą Nr 3/06/2009 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2009 roku 

Rada Nadzorcza powołała pana Marcina Marca do składu Zarządu Spółki na kolejną kadencję trzyletnią od dnia 4 

września 2009 roku, powierzając pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. 

 

Pan Wojciech Glapa pełni funkcję członka zarządu Emitenta od dnia 7 października 2009 roku na podstawie 

uchwały Rady Nadzorczej uchwały Nr 5/10/2009 Rady Nadzorczej z dnia 7 października 2009 roku i w roku 2008 

nie otrzymywał wynagrodzenia od Emitenta.  

 

Pan Wojciech Kąkol pełni funkcję członka zarządu Emitenta od dnia 7 października 2009 roku na podstawie 

uchwały Rady Nadzorczej uchwały Nr 6/10/2009 Rady Nadzorczej z dnia 7 października 2009 roku i w roku 2008 

nie otrzymywał wynagrodzenia od Emitenta.  
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Żaden z członków Zarządu Emitenta nie otrzymał od Emitenta świadczeń w naturze, jak również nie otrzymał 

wynagrodzenia pieniężnego ani świadczeń w naturze od podmiotów zależnych (spółka Gallup Polska Sp. z o.o. 

nie była w roku 2008 podmiotem zależnym Emitenta, w konsekwencji wynagrodzenie pobierane w roku 2008 

przez pana Wojciecha Glapę od spółki Gallup Polska Sp. z o.o. nie było pobierane od podmiotu zależnego 

Emitenta.) 

. 

 

15.1.2 Członkowie Rady Nadzorczej 

W 2008 roku funkcję Członków Rady Nadzorczej pełnili: 

- pan Zbigniew Łapiński,  

- pan Dariusz Stokowski, 

- pan Grzegorz Leszczyński, 

- pan Ross Newens, 

- pan Piotr Kulikowski, 

- pan Wojciech Szwarc, 

- pan Cezary Kubacki. 

Warunki wynagrodzenia powyższych osób zostały ustalone w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 4 września 2006 roku. Zgodnie z treścią uchwały: 

- wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 2.000 złotych brutto za każde uczestnictwo w 

posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, 

- wynagrodzenie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1.500 złotych brutto za każde 

uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, 

- wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 1.000 złotych brutto za każde uczestnictwo 

w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.  

 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, w roku 2008 członkowie Rady Nadzorczej otrzymali od Emitenta 

wynagrodzenie pieniężne z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w następującej wysokości: 

pan Zbigniew Łapiński otrzymał 14 tys. złotych brutto, pan Dariusz Stokowski otrzymał 5 tys. złotych brutto, pan 

Grzegorz Leszczyński otrzymał 7 tys. złotych brutto, pan Ross Newens otrzymał 2 tys. złotych brutto, pan Piotr 

Kulikowski otrzymał 4 tys. złotych brutto, pan Wojciech Szwarc otrzymał 2 tys. złotych brutto. 

 

Pan Cezary Kubacki nie uczestniczył w roku 2008 w żadnym z posiedzeń Rady Nadzorczej Emitenta (został 

powołany w dniu 27 listopada 2008 roku) i w związku z powyższym nie otrzymał jakiegokolwiek wynagrodzenia z 

tytułu uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej Emitenta w roku 2008. 

 

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie otrzymał od Emitenta świadczeń w naturze, jak również nie otrzymał 

wynagrodzenia pieniężnego ani świadczeń w naturze od podmiotów zależnych. 

15.1.3 Osoby zarządzające wyższego szczebla 

Wynagrodzenie członków zarządu Emitenta zostało przedstawione w punkcie 15.1.1 powyżej niniejszego 

Dokumentu Rejestracyjnego. 
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15.1.4 Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty zależne 
na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im świadczenia 

 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta w roku 2008 Emitent nie wydzielił ani nie zgromadził jakichkolwiek kwot 

przeznaczonych na świadczenia rentowe i emerytalne dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta lub 

osób zarządzających wyższego szczebla Emitenta. 
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16 PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I 
NADZORUJĄCEGO 

16.1 Data zakończenia kadencji członków organów administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych 

Zarząd 

 

Prezes Zarządu, pan Wojciech Bieńkowski, został powołany do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały nr 

6/09/2006 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 4 września 2006 roku. Jednocześnie uchwałą Nr 2/06/2009 Rady 

Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza powołała pana Wojciecha Bieńkowskiego do składu 

Zarządu Spółki na kolejną kadencję trzyletnią od dnia 4 września 2009 roku, powierzając pełnienie funkcji 

Prezesa Zarządu Spółki. Zgodnie ze statutem Spółki kadencja Zarządu trwa trzy lata, w związku z czym kadencja 

pana Wojciecha Bieńkowskiego upłynie w dniu 4 września 2012 roku. 

 

Wiceprezes Zarządu, pan Marcin Marzec, został powołany do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały nr 

2/01/2009 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 22 stycznia 2009 roku na okres do końca upływu bieżącej kadencji 

Zarządu Emitenta. Jednocześnie uchwałą Nr 3/06/2009 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2009 roku Rada 

Nadzorcza powołała pana Marcina Marca do składu Zarządu Spółki na kolejną kadencję trzyletnią od dnia 4 

września 2009 roku, powierzając pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zgodnie ze statutem Spółki 

kadencja Zarządu trwa trzy lata, w związku z czym kadencja pana Marcina Marca upłynie w dniu 4 września 2012 

roku.  

 

Członek Zarządu, pan Grzegorz Grygiel, został powołany do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały nr 

2/11/2008 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 20 listopada 2008 roku  na okres do końca upływu bieżącej kadencji 

Zarządu Emitenta. Jednocześnie uchwałą Nr 4/06/2009 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2009 roku Rada 

Nadzorcza powołała pana Grzegorza Grygiela do składu Zarządu Spółki na kolejną kadencję trzyletnią od dnia 4 

września 2009 roku. Zgodnie ze statutem Spółki kadencja Zarządu trwa trzy lata, w związku z czym kadencja 

pana Grzegorza Grygiela upłynie w dniu 4 września 2012 roku. 

 

Członek Zarządu, pan Wojciech Glapa, został powołany do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały Nr 

5/10/2009 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 października 2009 roku na okres do końca upływu bieżącej 

kadencji Zarządu Emitenta. Zgodnie ze statutem Spółki kadencja Zarządu trwa trzy lata, w związku z czym 

kadencja pana Wojciecha Glapy upłynie w dniu 4 września 2012 roku. 

 

Członek Zarządu, pan Wojciech Kąkol, został powołany do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały Nr 

6/10/2009 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 7 października 2009 roku na okres do końca upływu bieżącej 

kadencji Zarządu Emitenta. Zgodnie ze statutem Spółki kadencja Zarządu trwa trzy lata, w związku z czym 

kadencja pana Wojciecha Glapy upłynie w dniu 4 września 2012 roku. 

 

Rada Nadzorcza 

 

Pan Grzegorz Leszczyński został powołany do Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2006 roku. Jednocześnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego 
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Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2009 roku pan Grzegorz Leszczyński został powołany do 

składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki kończącą się w dniu 24 sierpnia 

2012 roku. 

 

Pan Dariusz Stokowski został powołany do Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2007 roku. Jednocześnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2009 roku pan Dariusz Stokowski został powołany do składu Rady 

Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki kończącą się w dniu 24 sierpnia 2012 roku. 

 

Pan Piotr Kulikowski został powołany do Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 14 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2008 roku. Jednocześnie uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2009 roku pan Piotr Kulikowski został powołany do składu Rady 

Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki kończącą się w dniu 24 sierpnia 2012 roku. 

 

Pan Cezary Kubacki został powołany do Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2008 roku. Jednocześnie uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2009 roku pan Cezary Kubacki został powołany do składu Rady 

Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki kończącą się w dniu 24 sierpnia 2012 roku. 

 

Pan Tomasz Filipiak został powołany do Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 5/2009 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 marca 2009 roku. Jednocześnie uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2009 roku pan Tomasz Filipiak został powołany do składu Rady 

Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej Spółki kończącą się w dniu 24 sierpnia 2012 roku. 

 

16.2 Umowy o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i 

nadzorczych z Emitentem lub z jego podmiotem zależnym określających świadczenia 

wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Emitent ani żaden z jego podmiotów zależnych nie był w 2008 roku stroną 

umów o świadczenie usług zawartych z członkami organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta 

określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy z tymi osobami. 

Na mocy uchwały nr 1/10/2006 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 10 października 2006 roku w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Pana Wojciecha Bieńkowskiego jako Prezesa Zarządu Spółki Rada Nadzorcza postanowiła, iż w 

przypadku odwołania pana Wojciecha Bieńkowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz jednocześnie 

z Zarządu Spółki, będzie mu przysługiwało wynagrodzenie jednorazowe w wysokości sześciokrotnego ostatniego 

wynagrodzenia pobranego przed zaprzestaniem pełnienia funkcji Prezesa lub Członka Zarządu Emitenta. 

16.3 Komisja ds. audytu i komisja ds. wynagrodzeń Emitenta 

Emitent nie utworzył komisji ds. audytu ani komisji ds. wynagrodzeń. Zadania komitetu wykonuje Rada Nadzorcza 

Emitenta. Postępowanie takie jest zgodne z art. 86 ust. 3 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich 

samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 

z 2009 r., Nr 77, poz. 649), który stwierdza, że w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada 

nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie 

nadzorczej. 
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Jednocześnie członek Rady Nadzorczej Emitenta, pan Tomasz Filipiak spełnia kryteria art. 86 ust. 4 

ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). 

16.4 Procedury ładu korporacyjnego 

W związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek 

Notowanych na GPW” uchwałą nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, a tym samym utratą mocy uchwały nr 

44/1062/2004 Rady Giełdy z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla 

spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które 

są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, Zarząd Emitenta przyjął do stosowania „Dobre 

Praktyki Spółek Notowanych na GPW” uchwałą nr 1/01/2008 Zarządu Emitenta z dnia 14 stycznia 2008 roku w 

sprawie przyjęcia i stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW”. W związku z przyjęciem przez Zarząd Emitenta zasad ładu korporacyjnego określonych w 

„Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” uchylił uchwałę nr 3/08/2006 Zarządu Emitenta z dnia 16 

sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia i stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych 

Praktykach w Spółkach Publicznych 2005”. 

Przyjęcie powyższych zasad zostało następnie potwierdzone w uchwale nr 2/02/2008 Rady Nadzorczej Emitenta 

z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia i stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych 

Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz uchwale nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 

z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia do stosowania w Spółce „Dobrych Praktykach Spółek 

Notowanych na GPW”. 

Zgodnie z uchwałą nr 1/01/2008 Zarządu Emitenta z dnia 14 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia i stosowania 

zasad ładu korporacyjnego określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” stosowanie zasad 

ładu korporacyjnego nastąpiło od dnia podjęcia uchwały.  

Zgodnie z przyjętym przez Emitenta zakresem powyższych zasad, Emitent wyłączył częściowo stosowanie 

następujących zasad: 

1. Cześć III: Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 

ust. 7: „W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W spółkach, w których 

rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być 

wykonywane przez radę nadzorczą”. 

 

Komentarz Emitenta: 

Emitent stosował niniejszą zasadę w ten sposób, iż funkcję komitetu audytu sprawuje Rada Nadzorcza. Z racji 

swego składu osobowego oraz stosowania pozostałych zasad dotyczących członków rad nadzorczych, takie 

rozwiązanie uznane zostaje za optymalne. W opinii Spółki istniejąca struktura organizacyjna oraz rozmiar 

działalności nie wymagał tworzenia w ramach Rady Nadzorczej odrębnych ciał zajmujących się tą problematyką. 

Jednocześnie powołanie komitetu wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania Spółki. 

 

Emitent opublikował „Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej Arteria S.A. w sprawie zasad ładu 

korporacyjnego stosowanych w roku 2008” jako załącznik do Raportu rocznego z działalności na dzień i na rok 

zakończony 31 grudnia 2008 roku. 
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Na dzień stwierdzenia równoważności w Radzie Nadzorczej Emitenta następujące osoby pełnią funkcję 

niezależnych członków Rady Nadzorczej: 

- pan Cezary Kubacki, 

- pan Tomasz Filipiak. 
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17 PRACOWNICY 

17.1 Formy zatrudnienia pracowników Emitenta 

Emitent prowadzi działalność w Warszawie przy ulicy Rosoła 10 oraz w swoim oddziale w Gliwicach. W tych 

lokalizacjach zatrudniona jest również większość pracowników. Emitent świadczy swoim klientom usługi na 

terenie Polski, jednakże obsługa jest prowadzona z siedziby Spółki w Warszawie i z oddziału w Gliwicach. 

Łącznie na koniec roku 2008 Arteria S.A. zatrudniała  79 pracowników na etacie (w tym 24 osoby w oddziale w 

Gliwicach). Na koniec sierpnia 2009 roku w oddziale Gliwicach zatrudnionych jest 28 osób.  

 

W latach 2006 – 2008, pomimo wzrostu przychodów i skali działalności ilość wszystkich pracowników 

zatrudnionych w siedzibie Emitenta nie uległa istotnej zmianie. Ze względu na przeprowadzone w roku 2008 

działania zmierzające do optymalizacji kosztowej, ilość pracowników w 2008 roku uległa nieznacznemu 

zmniejszeniu. 

 

Większość pracowników Emitenta to osoby zatrudnione na umowę zlecenia – umowę o dzieło lub osoby 

zatrudnione na czas określony. Taka struktura wynika z przyjętego modelu działalności – pozwala elastycznie 

dostosowywać poziom zatrudnienia do aktualnych potrzeb oraz sezonowości na poszczególnych projektach 

realizowanych przez Emitenta. 

W chwili obecnej około 20% wszystkich zatrudnionych pracowników zatrudnionych jest na umowę o pracę. 

Pracownicy ci stanowią głównie grupę pracowników administracyjnych, biuro zarządu oraz kadrę menadżerską.  

Około 80% pracowników zatrudnionych jest na umowę zlecenie – umowę o dzieło. Są to głównie pracownicy 

operacyjni Call Center. 

W okresie od zakończenia ostatniego roku obrotowego do dnia stwierdzenia równoważności, ilość i struktura 

pracowników nie ulegnie istotnym zmianom. 

Tabela 67 Zatrudnienie Arteria S.A. – wszyscy pracownicy ze względu na rodzaj umowy o pracę 

Rok Umowy o pracę 
na czas 

nieokreślony 

Umowy o 
pracę na 

czas 
określony 

Umowy o pracę 
na okres 
próbny 

Umowy – 
zlecenia u 

umowy o dzieło 

Razem 

Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość Ilość 
Na dzień 
stwierdzenia 
równoważności  

7 1,8% 61 15,7% 0 0,0% 320 82,5% 388 100% 
31.12.08 r. 7 1,9% 49 13,1% 23 6,1% 296 78,9% 375 100% 
31.12.07 r. 15 3,9% 37 9,6% 6 1,6% 327 84,9% 385 100% 
31.12.06 r. 10 2,9% 4 1,2% 2 0,6% 326 95,3% 342 100% 

 Źródło: Emitent 

Emitent prowadzi statystyki wykształcenia pracowników zatrudnionych wyłącznie na umowę o pracę. Pracownicy 

zatrudnieni na umowę–zlecenie/umowę o dzieło nie są więc brani pod uwagę w poniższej tabeli. 

Wśród pracowników Emitenta dominują pracownicy z wykształceniem średnim, którzy stanowią 90% 

pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Są to głównie osoby nadzorujące pracę Contact center: 

superwizorzy, kierownicy projektów, etc. 
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Pracownicy posiadający wykształcenie wyższe to głównie wyższa kadra menadżerska, pracownicy działu 

księgowości, etc. 

Tabela 68 Pracownicy Arteria S.A. zatrudnieni na umowę o pracę – ze względu na wykształcenie 

Rok Wykształcenie 
podstawowe 

Wykształcenie 
zawodowe 

Wykształcenie 
średnie 

Wykształcenie 
wyższe 

Razem 

Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość Ilość 
Na dzień 
stwierdzenia 
równoważności  

0 0,0% 0 0,0% 58 85,3% 10 14,7% 68 100% 
31.12.08 r. 0 0,0% 0 0,0% 71 89,9% 8 10,1% 79 100% 
31.12.07 r. 0 0,0% 0 0,0% 51 87,9% 7 12,1% 58 100% 
31.12.06 r. 0 0,0% 0 0,0% 14 87,5% 2 12,5% 16 100% 

 Źródło: Emitent 

Taj jak już wspomniano powyżej, większość osób zatrudnionych na umowę o pracę jest zatrudnionych na 

stanowiskach nadzorujących Contact Center. Dodatkowo 4 osoby są zatrudnione na stanowisku 

administracyjnym, wspierającym Zarząd.  

Tabela 69 Pracownicy Arteria S.A. zatrudnieni na umowę o pracę z podziałem na podstawowe działy w 
Spółce 

Rok Zarząd Call Center Retail Pozostali Razem 
  Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % 
Na dzień 
stwierdzenia 
równoważności  

4 5,9% 59 86,8% 0 0,00% 5 7,4% 68 100% 
31.12.08 r. 1 1,3% 74 93,7% 0 0,00% 4 5,1% 79 100% 
31.12.07 r. 2 3,4% 52 89,7% 0 0,00% 4 6,9% 58 100% 
31.12.06 r. 2 12,5% 11 68,8% 0 0,00% 3 18,8% 16 100% 

 Źródło: Emitent 

Powyższe tabele nie uwzględniają członków Zarządu (5 osób), którzy zostali mianowani na swoje stanowiska 

przez Radę Nadzorczą. 

17.2 Zatrudnienie – Grupa Kapitałowa Emitenta 

Na dzień stwierdzenia równoważności Grupa Emitenta zatrudnia 615 pracowników. 

Tabela 70 Zatrudnienie w Grupie Arteria – wszyscy pracownicy ze względu na rodzaj umowy o pracę 

Rok Umowy o pracę na 
czas nieokreślony 

Umowy o pracę na 
czas określony 

Umowy o pracę na 
okres próbny 

Umowy – zlecenia 
u umowy o dzieło 

Razem 

Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość Ilość 
Na dzień 
stwierdzenia 
równoważności  615 20,2% 611 20,0% 149 4,9% 1677 54,9% 3052 100% 

31.12.08 r. 92 3,1% 955 31,7% 73 2,4% 1894 62,8% 3014 100% 

31.12.07 r. 67 2,3% 594 23,3% 28 1,1% 1857 72,9% 2546 100% 

31.12.06 r. 54 2,1% 413 16,1% 33 1,3% 2059 80,5% 2559 100% 

 Źródło: Emitent 
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Wszyscy pracownicy w Grupie Kapitałowej Emitenta zatrudnieni są na terenie Polski.  

Tabela 71 Zatrudnienie w Grupie Arteria – w rozbiciu na poszczególne spółki 

Rok Arteria SA Arteria 
Retail 

Rigal 
Distribution 

Gallup 
Polska 

Polymus Trimtab Razem 

Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % Ilość % 
Na dzień 
stwierdzenia 
równoważności  

388 15,3% 132 5,2% 1 506 59,3% 215 8,5% 193 7,6% 104 4,1% 2 538 100% 
31.12.08 r. 375 12,4% 11 0,4% 2 193 72,7% 187 6,2% 141 4,6% 107 3,5% 3 014 100% 
31.12.07 r. 385 15,0% 0 0,0% 1 784 69,8% 143 5,6% 146 5,7% 96 3,7% 2 554 100% 
31.12.06 r. 342 13,4% 0 0,0% 1 927 75,3% 118 4,6% 124 4,8% 48 1,9% 2 559 100% 

Źródło: Emitent 

 

17.3 Posiadane akcje i opcje na akcje Dla każdej z osób wymienionych w punkcie 15. 

Organy Administracyjne, Zarządzające i Nadzorcze oraz Osoby Zarządzające 

Wyższego Szczebla. 

Prezes Zarządu Emitenta, Pan Wojciech Bieńkowski, posiada 270.263 akcji stanowiących 6,32% kapitału 

zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 270.263 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Wiceprezes Zarządu Emitenta, Pan Marcin Marzec posiada 48.000 akcji stanowiących 1,12% kapitału 

zakładowego Emitenta i uprawniających do wykonywania 48.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

17.4 Opis ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta 

Według wiedzy Emitenta na dzień stwierdzenia równoważności nie ma żadnych ustaleń dotyczących 

uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta. 
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18 ZNACZNI AKCJONARIUSZE 

18.1 Informacje o znacznych akcjonariuszach Emitenta 

Znacznymi akcjonariuszami Emitenta są: 

Nova Group (Cyprus) Limited 1.068.298 akcji stanowiących 24,99% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 1.068.298 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Mayas Basic Concept Limited 606.883 akcji stanowiących 14,20% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 606.883 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Fundusze DWS Polska TFI S.A. 375.465 akcji stanowiących 8,79% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 375.465 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Wojciech Bieńkowski 270.263 akcji stanowiących 6,32% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 270.263 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Pioneer Pekao 243.000 akcji stanowiących 5,69% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 243.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Generali OFE 223.569 akcji stanowiących 5,23% kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 223.569 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Pozostali akcjonariusze 1.486.342 akcji stanowiących 34,77%  kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do wykonywania 1.486.342 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Źródło: Emitent 

18.2 Informacja dot. znacznych akcjonariuszach Emitenta posiadających inne prawa 

głosu. 

Znacznym Akcjonariuszom nie przysługują inne prawa głosu niż przysługujące z posiadanych akcji. 

18.3 Podmiot posiadający lub kontrolujący Emitenta. 

Na dzień stwierdzenia równoważności niniejszego Memorandum Informacyjnego żaden z akcjonariuszy Emitenta 

nie jest podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta. Podmiotem posiadającym najwięcej akcji w kapitale 

zakładowym Emitenta jest spółka pod firmą Nova Group (Cyprus) Limited, która posiada 1.068.298 akcji w 

kapitale zakładowym Emitenta co stanowi 24,99% ogółu wszystkich akcji Emitenta. 

 

Statut Emitenta nie zawiera ograniczeń w wykonywaniu kontroli nad Emitentem. 
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18.4 Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja może w późniejszej 

dacie spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta 

 

Na dzień stwierdzenia równoważności niniejszego Memorandum Informacyjnego, zgodnie z oświadczeniem 

Emitenta, nie istnieją ustalenia, których realizacji może spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta. 
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19 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Poniżej przedstawiono transakcje z podmiotami powiązanymi Spółki w latach 2006 – 2008 oraz za okres styczeń 

– do dnia stwierdzenia równoważności. 

 

Tabela 72. Transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi w 2006 roku ( w tys. zł) 

 

Kontrahent obroty w roku 2006 netto saldo na dzień 31.12.2006 
brutto 

sprzedaż zakup należności Zobowiązania 

Comtica Sp. z o.o. 2 0 0 0 

Nova Communications Group Sp. z o.o. 21 51 0 159 

Polymus Sp. z o.o. 110 298 163 178 

Program Sp. z o.o. 0 0 4 0 

Radius Sp. z o.o. 4 1 558 80 0 

Renloger Sp. Z o.o. 514 90 70 1 

4Fun TV S.A. 0 2 0 8 

Ciszewski Public Relations Sp. z o.o. 0 6 0 0 

Business Friends Wojciech Bieńkowski 0 100 1 0 

Sell Point Army Sp. Z o.o. 3 0 4 0 

Trinita Marta Stokowska 0 21 0 21 

Razem 654 2 126 322 367 

Źródło: Emitent  

 

Tabela 73. Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2007 roku  (w tys. zł) 

Kontrahent obroty w roku 2007 netto saldo na dzień 31.12.2007 
brutto 

sprzedaż zakup należności Zobowiązania 

Nova Communications Group Sp. z o.o. 0 21 0 6 

Polymus Sp. z o.o. 28 65 10 0 

Program Sp. z o.o. 0 0 4 0 

Radius Sp. z o.o. 0 2 136 0 11 

Renloger Sp. Z o.o. 3 37 41 0 

Nova Holding Limited 850 0 850 0 

Marta Stokowska 0 5 569 0 0 

Razem 881 7 828 905 17 

Źródło: Emitent 
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Tabela 74 Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2008 roku  (w tys. zł) 

Kontrahent obroty w roku 2008 netto saldo na dzień 31.12.2008 
brutto 

sprzedaż zakup należności Zobowiązania 

Program Sp. z o.o. 4 0 4 0 

Renloger Sp. Z o.o. 41 621 41 17 

Radius Sp. z o.o. 0 24 0 0 

Dr Kendy S.A. 2 0 2 0 

Nova Group (Cyprus) Limited 0 8.544 0 5.144 

DM IDM S.A. 0 76 0 6 

Razem 47 9.265 47 5.167 

Źródło: Emitent 

 

Tabela 75 Transakcje z podmiotami powiązanymi na dzień stwierdzenia równoważności (tys. zł) 

Kontrahent obroty w roku 2009 do dnia 
stwierdzenia równoważności 

netto 

saldo na dzień stwierdzenia 
równoważności brutto 

sprzedaż Zakup należności Zobowiązania 

NCG Sp. z o.o. 0 18 0 9 

Nova Group (Cyprus) Limited 0 360 0 210 

DM IDM S.A. 0 52 0 13 

LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy  0 4 0 0 

Razem 0 434 0 232 

Źródło: Emitent 

 

Opis głównych transakcji (w tys. zł netto) 

Kwoty transakcji podane w opisie są wartościami netto (nie zawierają podatku VAT). 

 

Większość transakcji z podmiotami powiązanymi w latach 2006 i 2007 wynikała z faktu, że w początkowym 

okresie działalności Emitenta część wobec niego podmiotów powiązanych, miała swoje siedziby pod tym samym 

adresem tj. Jana Rosoła 10 w Warszawie. Podobnie, tak jak w budynku wynajmowanym przez Arteria SA od 

Bertelsmann Media Sp. z o.o. przy ulicy Rosoła 10 swoje powierzchnie biurowe miały również Nova 

Communications Group Sp. z o.o. i Polymus Sp. z o.o. Arteria S.A. refakturowała część kosztów wynajmu i 

kosztów administracyjnych na Nova Communications Polska Group Polska Sp. z o.o. i Polymus Sp. z o.o.  

 

Ponadto dla Spółek mieszczących się pod tym samym adresem wykupiono pakiet korporacyjny numerów 

telefonów komórkowych o jednolitym formacie z tańszymi kosztami połączeń pomiędzy użytkownikami tych 

numerów. Każda ze spółek podpisała odrębną umowę na zakres numerów, jednakże w okresie późniejszym po 

zmianie siedzib Spółki wymieniły się numerami; przykładowo 4FUN.TV S.A. przekazał numery telefonów do 

Arteria S.A., koszty połączeń refakturowane były z 4FUN.TV S.A. na Arteria S.A. Takie rozwiązanie było prostsze 

od strony formalnej i tańsze (uniknięcie kosztów rezygnacji z numeru w 4FUN.TV S.A.) niż rezygnacja z numeru 

operatora przez 4FUN.TV S.A. oraz zawarcie nowej umowy przez Emitenta. 
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Ponadto pomiędzy Spółkami z grupy miały miejsce transakcje, których celem było efektywne rozdzielenie 

zasobów grupy na poszczególne Spółki (sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).  

 

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis transakcji z poszczególnymi podmiotami powiązanymi 

 

Comtica Sp. z o.o. – Transakcje z Comtica Sp z o.o. dotyczyły jednorazowej sprzedaży sprzętu komputerowego. 

Transakcje te miały miejsce w 2006 roku i opiewały na kwotę 2 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, 

transakcja  zostały zawarta na warunkach rynkowych. 

 

Nova Communications Group Sp. z o.o. (obecnie NCG Sp. z o.o.) – Transakcje z Nova Communications 

Group Sp. z o.o. zawarte w 2006 i 2007 roku dotyczyły głównie rozliczeń z tytułu kosztów poniesionych przez 

obie strony związanych z dostosowaniem pomieszczeń biurowych w siedzibie Emitenta przy ul. Jana Rosoła 10 w 

Warszawie, rozliczeń z tytułu poniesionych kosztów telekomunikacyjnych oraz refaktur kosztów 

administracyjnych. W 2006 roku Emitent wykonał na rzecz Nova Communications Group Polska Sp. z o.o. 

aplikację do obsługi jednej z akcji Nova Communications Group Sp. z o.o. o wartości 21 tys. zł. Ponadto Nova 

Communications Group Sp. z o.o. świadczyła Emitentowi usługi kadrowo-księgowe oraz usługi doradcze o 

łącznej wartości odpowiednio 30 tys. zł za 2006 rok i 65 tys. zł w 2007 roku. W 2009 roku NCG Sp. z o.o. 

refakturowała na Emitenta poniesione koszty administracji biurowej na łączną kwotę 9 tys. zł. 

 

Polymus Sp. z o.o. – Emitent świadczył na rzecz spółki Polymus Sp. z o.o. usługi call center. W roku 2006 miały 

one łączną wartość 110 tys. zł, a w roku 2007 28 tys. zł. Polymus Sp. z o.o. świadczyła na rzecz Arterii S.A. 

usługi doradztwa w  zakresie marketingu. Łączna wartość tych usług w 2006 roku wyniosła kwotę 281 tys. zł, 

natomiast w 2007 roku 65 tys. zł. Ponadto Polymus Sp. z o.o. sprzedała na rzecz Arterii S.A. w 2006 roku środki 

trwałe o wartości 17 tys. zł. 

 

Program Sp. z o.o. – Transakcje z Program Sp z o.o. dotyczyły usług informatycznych, internetowych oraz 

telefonicznych świadczonych przez Arterię S.A w 2005 roku. W latach 2006 – 2007 nie wystąpiły transakcje 

pomiędzy Emitentem, a firmą Program Sp. z o.o. 

 

Radius Sp. z o.o. – Od 2006 roku Arteria S.A. nawiązała współpracę z Radius Sp. z o.o. w zakresie 

podwykonawstwa niektórych procesów działalności call center (wynajem sprzętu call center, outsourcing 

kadrowo-płacowy, obsługa projektów). Sprzedaż do Radius Sp. z o.o. o wartości 4 tys. zł  w 2006 roku dotyczyła 

refakturowania kosztów poniesionych przez Emitenta w ramach współpracy z Radius Sp. z o.o. Zakup usług od 

Radius Sp. z o.o. w zakresie podwykonawstwa działalności call center wyniósł odpowiednio 1.493 tys. zł w 2006 

roku, 2.136 tys. zł w 2007 roku oraz 24 tys. zł w roku 2008. 

 

Renloger Polska Sp. z o.o. – transakcje pomiędzy Arteria S.A. oraz Renloger Polska Sp. z o.o. zawarte w latach 

2006 – 2008 roku. Transakcje sprzedaży do Renloger Sp. z o.o. w latach 2006, 2007 i 2008 wyniosły 

odpowiednio 514 tys. zł, 3 tys. zł i 41 tys. zł dotyczyły refakur kosztów poniesionych przez Emitenta. Transakcje 

zakupu od Reloger Sp. z o.o. dotyczyły zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

wyposażenia biurowego o wartościach odpowiednio 90 tys. zł w 2006 roku, 37 tys. zł w 2007 roku oraz 621 tys. zł 

w roku 2008. 
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4 FUN.TV S.A. (obecnie 4fun Media S.A.)– Transakcje z 4 FUN.TV S.A. dotyczyły refakturowania przez 4 

FUN.TV S.A. na rzecz Emitenta kosztów telekomunikacyjnych. W 2006 roku wartość transakcji wyniosła kwotę 2 

tys. zł. 

 

Ciszewski Public Relations Sp z o.o. – w 2006 roku spółka Cieszewski Public Relations Sp. z o.o. świadczyła 

na rzecz Emitenta usługi Public Relations o wartości 6 tys. zł. 

 

Business Friends Wojciech Bienkowski (działalność gospodarcza) – Business Friends świadczyła usługi 

doradcze na rzecz Emitenta w trakcie 2006 roku. Łączna wartość usług doradczych świadczonych w 2006 roku 

wyniosła kwotę 100 tys. zł. 

 

Sellpoint Army Sp z o.o.- Transakcje sprzedaży przez Emitenta do Sellpoint Army Sp. z o.o. z 2006 roku o 

łącznej wartości 3 tys. zł dotyczyły refakturowania kosztu wynajmu przez Emitenta. 

 

Trinita Marta Stokowska (działalność gospodarcza) – Transakcja zakupu przez Emitenta od Trinita z 2006 roku 

o łącznej wartości 21 tys. dotyczy zakupu samochodu osobowego. Ponadto w 2007 roku Emitent nabył od pani 

Marty Stokowskiej 47,5% udziałów w spółce RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji 

zakupu udziałów od pani Marty Stokowskiej wyniosła kwotę 5.569 tys. zł. 

 

Nova Holding Limited - W 2007 roku Emitent dokonał transakcji sprzedaży udziałów w spółce Cortaro Holding 

Ltd. na rzecz Nova Holding Limited. za kwotę 850 tys. zł. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, transakcja została 

zawarta na warunkach rynkowych. 

 

Dr Kendy S.A. - Transakcja sprzedaży przez Emitenta do Dr Kendy S.A. o wartości 2 tys. zł w 2008 roku 

dotyczyła refaktury kosztu telekomunikacyjnego poniesionego przez Arteria S.A. 

 

Nova Group (Cyprus) Limited – na podstawie umowy z dnia 14 lipca 2008 roku Arteria SA nabyła od Nova 

Group (Cyprus) Limited udziały w spółce Polymus Sp. z o.o.; cena nabycia udziałów wyniosła kwotę 8.544.000,- 

złotych. Na podstawie transakcji zakupu udziałów na dzień 31 sierpnia 2009 roku Arteria S.A. jest w posiadaniu 

356 udziałów w Spółce Polymus Sp. z o.o., stanowiących 89% jej kapitału zakładowego. 

 

DM IDM S.A. - jest sponsorem i animatorem na akcjach Emitenta. Łączna wartość usług świadczonych przez 

IDM S.A. dla Arteria SA wyniosła w 2007 roku 75 tys. zł, natomiast w okresie od stycznia do sierpnia 2009 44 tys. 

zł. 

 

LTA Doradztwo Prawne Dopierała, Oliwa i Wspólnicy – Jednorazowa usługa doradztwa prawnego wykonana 

przez kancelarię w 2009 roku zafakturowana została na kwotę 4 tys. złotych. 

 

Według oświadczenia złożonego przez Zarząd Emitenta wszystkie wyżej opisane transakcje z podmiotami 

powiązanymi odbyły się na warunkach rynkowych. 
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Świadczenia na rzecz kluczowego personelu kierowniczego w latach 2006 – 2008 oraz za okres od 
stycznia 2009 do dnia stwierdzenia równoważności. 
Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych 

opartych na kapitale Emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, 

warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub 

potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie 

emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku 

przedstawiają się następująco: 

Tabela 76 Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego ( w tys. zł netto) 

Wynagrodzenia Członków Zarządu 2006 2007 2008 
2009 

do dnia 
stwierdzenia 

równoważności 
Wojciech Bieńkowski 40 139 189 80 
Marcin Marzec    80 
Grzegorz Grygiel   202 80 
Riad Bekkar 40 130 189  
Razem wynagrodzenia Zarząd 80 269 580 240 
     

Wynagrodzenia Rady Nadzorczej 2006 2007 2008 
2009 

do dnia 
stwierdzenia 

równoważności 
Dariusz Stokowski  2 5 11 
Grzegorz Leszczyński 1 3 8 5 
Kulikowski Piotr   4  
Cezary Kubacki    4 
Tomasz Filipiak    2 
Zbigniew Łapiński 2 9 13  
Ross Newens  1 2 2 
Wojciech Szwarc 1 2 2  
Grabowski Paweł 1 5   
Kaczmarkiewicz Marcin 1 2   

Razem wynagrodzenia Rady Nadzorczej 6 24 34 24 
Źródło: Emitent 

 

Pan Dariusz Stokowski Członek Rady Nadzorczej Emitenta w okresie objętym historycznymi danymi (od miesiąca 

stycznia do września 2009 roku) otrzymał wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy w podmiocie zależnym Emitenta 

Rigall Distribution Sp. z o.o. w kwocie 104,3 tys. złotych. 

 

Poza Panem Dariuszem Stokowskim pozostali Członkowie Zarządu, jak również Członkowie Rady Nadzorczej 

nie pobierali w okresie objętym historycznymi danymi Emitenta ani jego podmiotów zależnych innego 

wynagrodzenia poza wskazanym powyżej. 
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20 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW 
EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT 

 

Wszystkie historyczne dane finansowe Emitenta zostały podane do publicznej wiadomości i znajdują się na 

stronie internetowej Emitenta, w zakładce „Relacje inwestorskie”: 

 http://www.arteriasa.pl/index.php?relacje_inwestorskie 

20.1 Historyczne dane finansowe – wstęp 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki oraz podmiotów zależnych podlegających konsolidacji („Grupa”, 

„Grupa Kapitałowa”, „Spółki Grupy” lub „Grupa Arteria”) za rok zakończony 31 grudnia 2008 roku wraz z danymi 

porównywalnymi oraz za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok 

zakończony 31 grudnia 2006 roku („Zbadane Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe”) przedstawione w 

niniejszym Memorandum Informacyjnym zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w tym Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i 

Interpretacjami, wydanymi przez Radę ds. Standardów Rachunkowości (z uwzględnieniem ich zmian, uzupełnień 

i wznowień), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską („MSSF”). Badania zostały wykonane przez 

polskich niezależnych Biegłych Rewidentów zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta 

obowiązującymi w Polsce i przepisami Ustawy o rachunkowości. 

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzili: 

 badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007 zostało przeprowadzone przez 

spółkę Meritum Audyt S. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Badanie przeprowadziła biegła rewident Ewa 

Włodecka, 

 badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008 zostało przeprowadzone przez 

spółkę BDO Numerica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Badanie przeprowadziła biegła rewident 

Beata Wójcik, 

 badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2006 zostało przeprowadzone przez spółkę 

Meritum Audyt S. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Badanie przeprowadziła biegła rewident Ewa Włodecka 

 badanie jednostkowego  sprawozdania finansowego za rok 2007 – 2008 zostało przeprowadzone przez 

spółkę BDO Numerica Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Badanie przeprowadziła biegła rewident 

Beata Wójcik. 

Zarówno skonsolidowane jak i jednostkowe sprawozdanie Arteria S.A. na pierwsze półrocze 2009 roku zostało 

poddane przeglądowi biegłego rewidenta. Przegląd został przeprowadzony przez spółkę BDO Numerica Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Badanie przeprowadziła biegła rewident Beata Wójcik. 

 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane finansowe dotyczące Grupy oraz Spółki przedstawione w 

niniejszym Memorandum Informacyjnym pochodzą ze sprawozdań finansowych lub zostały obliczone na ich 

podstawie i nie zostały poddane żadnym istotnym zmianom. Niektóre liczby zawarte w niniejszym Memorandum 

Informacyjnym zostały zaokrąglone. W związku z tym, liczby wykazane jako sumy w niektórych tabelach i w 

tekście mogą nie odpowiadać sumie poprzedzających je liczb. O ile nie zaznaczono inaczej, sprawozdania 

finansowe oraz inne dane finansowe i statystyczne zawarte w niniejszym Memorandum Informacyjnym są 

wyrażone w złotych.  
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Żadne inne informacje poza historycznymi informacjami finansowymi nie zostały poddane badaniu biegłego 

rewidenta. 

20.2 Dane finansowe pro forma 

Skonsolidowane, śródroczne sprawozdanie finansowe Emitenta (patrz pkt. III 20.4. poniżej) zawiera dane 

finansowe wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej Arteria. Zdaniem Emitenta nie zaistniały przesłanki do 

sporządzenia informacji finansowych pro forma. 

20.3 Roczne sprawozdania finansowe  

20.3.1 Skonsolidowane dane finansowe 

Skonsolidowane historyczne dane finansowe Emitenta zostały podane do publicznej wiadomości w następującej 

formie: 

 2008 rok – Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008 podane zostało do 

publicznej wiadomości dnia 30 kwietnia 2009 roku. 

 2007 rok – skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 

2007 roku, z dnia 31.05.2008 roku zostało opublikowane dnia 13 czerwca 2008 roku. 

 2006 rok – rok 2007 był pierwszym rokiem, w którym Arteria S.A została Grupą Kapitałową, w 

związku z tym w roku 2006 nie było podstaw do przygotowywania skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego. 

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata 2007 – 2008 dostępne są na stronie internetowej Emitenta 

www.arteriasa.pl w zakładce relacje inwestorskie oraz w siedzibie Emitenta przy ulicy Rosoła 10 w Warszawie.  

20.3.2 Jednostkowe dane finansowe 

Jednostkowe historyczne dane finansowe Emitenta zostały podane do publicznej wiadomości w następującej 

formie: 

 2008 rok – jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Arteria S.A. zostało podane do publicznej 

wiadomości w raporcie okresowym dnia 30 kwietnia 2009 roku. 

 2007 rok – jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2007 

roku, z dnia 31.05.2008 roku zostało opublikowane dnia 13 czerwca 2008 roku. 

 2006 rok – jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za rok kończący się dnia 31 grudnia 2008 

roku. 

Jednostkowe sprawozdania finansowe za lata 2006 – 2008 dostępne są na stronie internetowej Emitenta 

www.arteriasa.pl w zakładce relacje inwestorskie oraz w siedzibie Emitenta przy ulicy Rosoła 10 w Warszawie. 

20.4 Półroczne sprawozdania finansowe 

Półroczne historyczne dane finansowe emitenta za pierwsze półrocze roku 2009 wraz okresem porównywalnym 

(pierwsze półrocze 2008) zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 31.08.2009 roku, tytuł: „Rozszerzony 

skonsolidowany raport półroczny SA-PSr”. 

Sprawozdania finansowe za półrocze 2009 wraz danymi porównywalnymi na półrocze 2008 dostępne są na 

stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.pl w zakładce relacje inwestorskie oraz w siedzibie Emitenta przy 

ulicy Rosoła 10 w Warszawie. 
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20.5 Śródroczne sprawozdania finansowe 

Historyczne dane finansowe emitenta za III kwartały roku 2009 wraz okresem porównywalnym (III kwartały 2008) 

zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 16.11.2009 roku, tytuł: „Śródroczny skonsolidowany raport 

kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2009 roku QSr3/2009”. 

Sprawozdania finansowe za III kwartały 2009 wraz danymi porównywalnymi na III kwartały 2008 dostępne są na 

stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.pl w zakładce relacje inwestorskie (dokładny adres: 

http://www.arteriasa.com/index.php/inwestorzy/raporty-okresowe/2009/155-raport-okresowy-qsr-32009.html) oraz 

w siedzibie Emitenta przy ulicy Rosoła 10 w Warszawie. 

20.6 Polityka dywidendy 

 

Stosownie do treści art. 347 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku 

wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych  kwota 

przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów 

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć 

o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z 

zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień 

dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały 

albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych).  

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi (w latach 2006-2008) Emitent nie wypłacał swoim 

akcjonariuszom dywidendy. Dywidenda za rok 2008 również nie została wypłacona.  

Nadrzędnym czynnikiem, który będzie warunkował decyzje Zarządu odnośnie propozycji dotyczących możliwości 

wypłaty dywidendy, będzie konieczność zapewnienia Spółce środków niezbędnych do dalszego rozwoju. Emitent 

nie podjął decyzji odnośnie polityki dywidendy za rok 2009 i później. 

Zarząd Emitenta oświadcza, że polityka dywidendy Emitenta będzie zgodna z zasadami mającymi zastosowanie 

do wypłat dywidendy przez spółki, których akcje znajdują się w obrocie na rynku regulowanym. Szczegółowe 

warunki wypłaty dywidendy będą ustalone przez Zarząd Emitenta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

regulacjami, w szczególności odpowiednimi regulacjami GPW oraz KDPW. Po dopuszczeniu akcji do obrotu 

giełdowego Spółka będzie przekazywać odpowiednie informacje dotyczące dywidendy w sposób i na zasadach 

obowiązujących spółki publiczne w szczególności w formie raportów bieżących. 

20.7 Postępowania sądowe i arbitrażowe 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta: 

 na dzień stwierdzenia równoważności niniejszego Memorandum nie toczą się i w okresie ostatnich 12 

miesięcy nie toczyły się żadne postępowania przed organami rządowymi ani postępowania sądowe lub 

arbitrażowe, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową 

lub rentowność Emitenta lub Grupy Kapitałowej Arteria S.A., 

 wedle wiedzy Emitenta na dzień stwierdzenia równoważności Memorandum nie istnieją podstawy do 

ewentualnego wszczęcia takich postępowań w przyszłości.  
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21 INFORMACJE DODATKOWE 

21.1 Kapitał akcyjny 

21.1.1 Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału akcyjnego 

Kapitał zakładowy na dzień bilansowy ostatniego bilansu przedstawionego w historycznych informacjach 

finansowych (31 grudnia 2008 roku) wynosił 683.811,20 złotych i dzielił się na 3.419.056 akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym: 

(a) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 

0000001 do A 2.500.000 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, 

(b) 59.056 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

numerach od B 000001 do B 059056 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, 

(c) 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 

000001 do C 860000 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. 

Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Akcje serii A, B, oraz C zostały objęte za wkłady pieniężne. Brak 

akcji w kapitale docelowym Emitenta. 

 

Kapitał zakładowy na dzień stwierdzenia równoważności Memorandum wynosi 854.764,00 złotych i dzieli się na 

4.273.820 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, w tym: 

a) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 

0000001 do A 2500000 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, 

b) 59.056 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

numerach od B 000001 do B 059056 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, 

c) 860.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 

000001 do C 860000 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda, 

d) 854.764 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 

okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 854764 o wartości nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) 

groszy każda. 

Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 854.764,00 złotych nastąpiło na podstawie uchwały nr 6/2009 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji 

nowej emisji oraz zmiany statutu. 

Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 1.500.000 akcji spółki akcyjnej pod firmą 

Trimtab S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

Na dzień 1 stycznia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2008 roku w obrocie giełdowym pozostawało łącznie 

3.419.056 akcji  Emitenta serii A, B oraz C. 

21.1.2 Akcje, które nie reprezentują kapitału 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Emitent nie wydawał akcji, które nie reprezentują udziału w kapitale 

zakładowym. Emitent nie wydawał również świadectw użytkowych ani świadectw założycielskich. 
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21.1.3 Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta w posiadaniu Emitenta, 
innych osób w imieniu Emitenta lub przez podmioty zależne Emitenta 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, Emitent nie posiada własnych akcji. Akcje Emitenta nie są również w 

posiadaniu osób trzecich działających w imieniu Emitenta ani podmiotów zależnych Emitenta. 

21.1.4 Zamienne papiery wartościowe, wymienialne papiery wartościowe lub papiery 
wartościowe z warrantami 

Emitent nie emitował papierów wartościowych zamiennych na akcje Emitenta lub innych instrumentów 

uprawniających do udziału w kapitale lub zysku Emitenta, papierów wartościowych wymienialnych na akcje lub 

innych instrumentów uprawniających do udziału w kapitale lub zysku Emitenta lub papierów wartościowych z 

warrantami. 

21.1.5 Informacje o wszystkich prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do 
kapitału autoryzowanego (docelowego), ale niewyemitowanego, lub zobowiązaniach 
do podwyższenia kapitału, a także o ich warunkach 

Od momentu powstania Spółki do końca okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie 

zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

21.1.6 Informacje o kapitale dowolnego członka grupy, który jest przedmiotem opcji 

Nie istnieje kapitał członka grupy Emitenta, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione 

warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji. 

21.1.7 Dane historyczne na temat kapitału akcyjnego (podstawowego, zakładowego) 

Emitent powstał w drodze zawiązania spółki akcyjnej przed notariuszem przez osoby fizyczne. W momencie 

zarejestrowania Emitenta kapitał zakładowy Spółki wynosił 500.000 złotych i dzielił się na 5.000 akcji imiennych 

serii A. 

Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie podziału i 

zamiany akcji Walne Zgromadzenie Emitenta dokonało podziału 5000 akcji imiennych serii A w ten sposób, że 

każda akcja serii A została podzielona na 500 akcji, o wartości nominalnej 20 groszy każda. 

Jednocześnie wyżej wymienioną uchwałą Walne Zgromadzenie dokonało zamiany wszystkich wyemitowanych 

akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela. 

Po podziale i zamianie kapitał zakładowy Emitenta w kwocie 500.000,00 złotych dzielił się na 2.500.000 akcji 

zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 groszy każda. 

Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki, Walne 

Zgromadzenie podwyższyło kapitał zakładowy z kwoty 500.000,00 złotych o kwotę 11.811,20 złotych do kwoty 

511.811,20 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez emisję 59.056 nowych akcji serii B na 

okaziciela. Emisja akcji serii B została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii B zostały 

objęte przez Dom Maklerski IDM S.A w całości. 

Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2006 roku w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii C oraz wyłączenia prawa poboru, Walne 

Zgromadzenie podwyższyło kapitał zakładowy z kwoty 511.811,20 złotych o kwotę 172.000,00, to jest do kwoty 
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683.811,20 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez publiczną emisję 860.000 nowych 

akcji serii C o wartości nominalnej 20 groszy każda. Emisja Akcji Serii C nastąpiła w drodze oferty publicznej. 

Uchwałą Nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 

prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu Walne Zgromadzenie podwyższyło kapitał zakładowy z 

kwoty 683.811,20 złotych o kwotę 170.952,80 złotych, to jest do kwoty 854.764,00 złotych. 

Emisja akcji serii D nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek 

handlowych. Oferta objęcia wszystkich akcji serii D została skierowana do wszystkich akcjonariuszy spółki pod 

firmą Trimtab S.A. z siedzibą w Warszawie, tj. Mayas Basic Concept Ltd z siedzibą w Nikozji, Ewy Czarzastej – 

Marzec, Sebastiana Pielacha oraz Piotra Wojtowskiego. 

21.2 Statut Emitenta 

21.2.1 Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w umowie spółki 
i statucie, w którym są one określone 

Przedmiotem działalności Spółki jest: 

- sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z, 

- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.31.Z, 

- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – 46.18.Z,  

- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – 46.19.Z, 

- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – 46.51.Z, 

- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – 46.52.Z,  

- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z,  

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z, 

- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach – 47.41.Z,  

- sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.42.Z, 

- sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.43.Z, 

- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z, 

- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z, 

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – 49.31.Z,  

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – 49.39.Z, 

- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29. Z, 

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.Z, 

- działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.12.Z, 

- działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.13.Z,  

- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej – 61.10.Z,  

- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – 

61.20.Z,  

- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji – 61.90.Z,  
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- działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z,  

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z,  

- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z, 

- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z, 

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – 63.11.Z, 

- działalność portali internetowych – 63.12.Z,  

- działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z,  

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,  

- pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z,  

- działalność holdingów finansowych – 64.20.Z,  

- działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych – 64.30.Z, 

- leasing finansowy – 64.91.Z,  

- pozostałe formy udzielania kredytów – 64.92.Z,  

- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych – 64.99.Z,  

- zarządzanie rynkami finansowymi – 66.11.Z,  

- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych – 66.19.Z,  

- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – 66.22.Z,  

- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – 66.29.Z, 

- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z, 

- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z,  

- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z,  

- działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,  

- badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,  

- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – 77.11.Z,  

- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z,  

- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane – 77.39.Z,  

- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim – 77.40.Z,  

- działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – 78.10.Z,  

- działalność agencji pracy tymczasowej – 78.20.Z,  

- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – 78.30.Z,  

- działalność agentów turystycznych – 79.11.A,  

- działalność pośredników turystycznych – 79.11.B,  

- działalność w zakresie informacji turystycznej – 79.90.B,  

- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z,  
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- działalność centrów telefonicznych (call center) – 82.20.Z,  

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,  

- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – 82.99.Z. 

Przedmiot działalności Emitenta jest wskazany w § 8 Statutu Emitenta. 

Spółka została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej, co wynika z przedmiotu jej działalności 

wskazanego w Statucie. Statut Emitenta nie zawiera odrębnych postanowień dotyczących celu działalności 

Spółki. 

21.2.2 Podsumowanie wszystkich postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów 
Emitenta odnoszących się do członków organów administracyjnych, zarządzających i 
nadzorczych 

Zarząd 

Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 

Rada Nadzorcza może powołać Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada 

Nadzorcza. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. 

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden 

członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane 

jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. 

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być 

członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. 

Umowy z członkami Zarządu podpisuje w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady 

Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje 

się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. 

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności, Wiceprezes Zarządu.  

Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą. Na tej podstawie 

członkowie Zarządu osobiście nadzorują prace pionów, departamentów i innych podległym im jednostek, 

ponosząc odpowiedzialność za realizowanie ich misji i podstawowych zadań. W przypadku Zarządu 

jednoosobowego jedyny członek Zarządu odpowiada za wszystkie sprawy wynikające z podziału kompetencji. 

Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane, lub na uzasadniony wniosek 

członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu. W przypadku 

nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu posiedzenia Zarządu zwołuje inny członek Zarządu wyznaczony 

przez Prezesa Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i porządek 

obrad. Nie wymagają powiadomień posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą 

Zarządu. 

Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu 

posiedzeniom przewodniczy Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu 

posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu. 
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Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach Zarządu lub poza posiedzeniami w trybie 

określonym w akapitach poniższych. 

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w przypadkach tego wymagających także w trybie pisemnym, bez 

zwoływania posiedzenia. Projekt uchwały winien zostać przedstawiony wszystkim członkom Zarządu w taki 

sposób, by mogli zapoznać się z jej treścią i niezwłocznie złożyć oświadczenie na piśmie co do jej podjęcia. 

Prezes Zarządu może oznaczyć termin, w którym członkowie Zarządu powinni złożyć oświadczenie co do 

projektu uchwały. 

Uchwały mogą być również podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, a w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej i elektronicznej. 

Wszyscy członkowie Zarządu powinni zostać powiadomieni o treści projektowanej uchwały oraz o dacie, w której 

podjęcie uchwały ma nastąpić.  

Posiedzenie Zarządu może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę 

na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. 

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos 

Prezesa Zarządu. 

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały 

Zarządu, określa regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd uchwałą nr 1/10/2007 z dnia 15 października 

2007 roku i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/11/2007 w dniu 26 listopada 2007 roku. W dniu 27 

maja 2009 roku Zarząd dokonał zmiany regulaminu Zarządu uchwałą Nr 1/05/2009. Regulamin Zarządu w 

brzmieniu przyjętym ww. uchwałą zaczął obowiązywać z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą 

wprowadzonych zmian uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1/06/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku. 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Zakres kompetencji i tryb działania Rady 

Nadzorczej został uregulowany postanowieniami Statutu oraz regulaminu Rady Nadzorczej przyjętego na mocy 

uchwały Rady Nadzorczej nr 6/11/2008 z dnia 20 listopada 2008 roku. 

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Statucie.  

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 

(trzy) lata. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej 

pracami. 

W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W 

przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W 

takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez 

członków Rady obecnych na posiedzeniu. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub odpowiednio w sytuacjach przewidzianych w § 24 Statutu Spółki 

Wiceprzewodniczący albo członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej: 

1) z własnej inicjatywy,  

2) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 
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Nie wymagają zwoływania posiedzenia odbywane według stałego terminarza przyjętego uchwałą Rady. 

Posiedzenie, zwołane na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej winno się odbyć nie 

później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej nie nastąpi w 

terminie 7 (siedmiu) dni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, 

miejsce i proponowany porządek obrad. 

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką 

kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, pocztą elektroniczną, w formie telegramu lub w innej 

potwierdzonej formie pisemnej. Dla skuteczności zwołania posiedzenia wystarczy zachowanie jednej z form 

wymienionych w zdaniu poprzednim. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej przesyła jednocześnie 

Zarządowi zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno być doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed 

terminem posiedzenia i zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Z ważnych powodów 

Przewodniczący może skrócić termin do dwóch dni. Wraz z zawiadomieniem należy przesłać materiały dotyczące 

spraw będących przedmiotem porządku obrad. Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może w 

uzasadnionych przypadkach skrócić termin doręczenia materiałów.   

Osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może z własnej inicjatywy dokonać zmiany proponowanego 

porządku obrad, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie może nastąpić później niż dwa dni przed wyznaczonym w 

zawiadomieniu dniem posiedzenia. Informację o zmianie niezwłocznie przesyła się członkom Rady Nadzorczej.  

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą składać wnioski o włączenie określonych spraw do porządku 

obrad. Osoba zwołująca posiedzenie zobowiązana jest uwzględnić taki wniosek, jeżeli został on złożony co 

najmniej dwa dni przed terminem posiedzenia. Informację o zmianie porządku obrad niezwłocznie przesyła się 

członkom Rady Nadzorczej. 

Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na 

to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może zebrać się w trybie natychmiastowym. Osoba 

zwołująca posiedzenie w trybie natychmiastowym przekazuje członkom Rady Nadzorczej zawiadomienie o 

zwołaniu Rady Nadzorczej jednocześnie przedstawiając przyczyny zwołania Rady Nadzorczej w tym trybie. 

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym, z 

wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w tym w szczególności ich odwołania, 

odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.  

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, w 

przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, a w przypadku gdy Rada Nadzorcza składa się 

z 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 (czterech) członków, a 

wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 

Z uwzględnieniem § 24 ust. 6 i 7 Statutu Spółki Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach 

wskazanych w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, chyba że członkowie Rady Nadzorczej 

obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich 

sprawach.  

Uchwały Rady Nadzorczej powinny zostać podpisane przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na 

posiedzeniu. 
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Uchwała Rady Nadzorczej jest prawnie wiążąca, o ile: 

1) na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecne jest quorum określone w § 25 ust. 1 Statutu, 

2) z zastrzeżeniem ust. 5, uchwała została podjęta bezwzględną większością głosów oddanych za, przy 

czym głosy wstrzymujące się będą traktowane jak głosy oddane, 

3) w przypadkach, gdy na podstawie ust. 2 uchwała jest podejmowana w sprawach, które nie były 

umieszczone w porządku obrad posiedzenia, uchwała jest ważnie podjęta pod warunkiem, iż wszyscy 

członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie uczestniczyli w posiedzeniu, wyrażą zgodę na treść uchwały i 

złożą podpis pod taką uchwałą. 

Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania członków Zarządu zapadają większością 4/5 głosów. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Członek Rady Nadzorczej może brać 

udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka 

Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy 

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. 

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

Podejmowanie uchwał na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz w trybie pisemnym  lub 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyboru 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz 

odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób. 

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. 

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 

b) akceptacja budżetu Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, 

c) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz 

innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich 

zatrudnienia w Spółce, 

d) wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę na rzecz członków 

Zarządu, 

e) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, 

f) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, 

g) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki 

oraz grupy kapitałowej Spółki, 

h) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza 

uzna to za uzasadnione, 

i) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, 

j) nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie nieruchomości Spółki lub użytkowania 

wieczystego, 

k) zbycie, wydzierżawienie lub jakiekolwiek obciążenie znaków towarowych Spółki, 
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l) rozporządzenie majątkiem Spółki lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę stanowiącą 

20% kapitałów własnych Spółki, z wyjątkiem zobowiązań przewidzianych w budżecie rocznym grupy 

kapitałowej Spółki, zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki, 

m) zbycie i nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, 

n) zawiązanie spółki zależnej przez Spółkę, 

o) objęcie udziałów lub akcji w spółkach zawiązywanych z udziałem Spółki, 

p) zawarcie przez Spółkę umowy z Podmiotem Powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na 

warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z Podmiotem 

Powiązanym. Dla potrzeb niniejszego punktu przyjmuje się definicję Podmiotu Powiązanego zgodnie z 

definicją zawartą w § 2 ust. 1 pkt 32) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), 

q) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z członkiem Rady 

Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi. 

W przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, o którym mowa w 

art. 383 § 1 KSH, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu 

wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne 

wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na 

zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

21.2.3 Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji 

Wszystkie akcje Emitenta są akcjami zwykłymi. Statut nie zawiera praw lub przywilejów innych niż określone 

właściwymi przepisami prawa. 

 

Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. Na żądanie 

akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu zamiana akcji 

na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. Zgodnie z § 10 ust. 4 Statutu przyznanie prawa głosu 

zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. Statut nie zawiera postanowień 

wprowadzających inne ograniczenia dotyczące akcji Emitenta. 

21.2.4 Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych 
zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa 

Prawa posiadaczy akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D są uregulowane bezwzględnie 

obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. Zmiana praw przysługujących posiadaczom 

akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D może nastąpić w wyniku zmiany przepisów prawa lub 

postanowień Statutu. Zmiana Statutu Emitenta może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 

powziętej większością ¾ głosów (art. 415 KSH). Statut Emitenta nie zawiera postanowień surowszych 

dotyczących zmiany Statutu. Zmiana Statutu następuje z chwilą dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 
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21.2.5 Opis zasad określających sposób zwoływania zwyczajnych dorocznych walnych 
zgromadzeń akcjonariuszy oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy, 
włącznie z zasadami uczestnictwa w nich 

Zwoływanie walnych zgromadzeń 

Zgodnie z art. 395 § 1 KSH oraz § 33 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 

(sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę 

Nadzorczą. 

Zgodnie z art. 399 § 1 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.  

Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym w 

przepisach KSH lub w statucie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane 

(art. 399 § 2 KSH). 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 

połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH). 

Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w 

porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie 

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub pocztą elektroniczną. 

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie 

nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 

KSH). 

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 

umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno 

zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W 

spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 

elektronicznej (art. 401 § 1 KSH).  

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad 

walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie 

ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia 

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 2 i 4 KSH). 

Zgodnie z art. 402. § 1 KSH Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co 

najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i 

miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.  
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Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, walne zgromadzenie może być zwołane za 

pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed 

terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego 

lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, 

jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane art. 

402 § 3 KSH). 

Zgodnie z art. 4021 § 1 KSH Walne zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na 

stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed 

terminem walnego zgromadzenia.  

Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu spółki publicznej powinno zawierać co najmniej:  

1)  datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,  

2)  precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w 

szczególności informacje o: 

a)  prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia,  

b)  prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego 

zgromadzenia,  

c)  prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 

podczas walnego zgromadzenia,  

d)  sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych 

podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika,  

e)  możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej,  

f)  sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej,  

g)  sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej,  

3)  dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061,  

4)  informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki 

w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu,  

5)  wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać 

pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli 

nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do 

porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia,  

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego 

zgromadzenia.  
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Zasady uczestnictwa w walnych zgromadzeniach 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje 

prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do 

księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia (art. 406 § 1 KSH). 

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego 

zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie 

wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na 

terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery 

dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzeni 

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki 

na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). 

Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji 

imiennych (art. 406¹ § 1 oraz 2 KSH). 

Zgodnie z art. 406² KSH uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są 

wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w 

walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone 

zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę 

lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się 

numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 1 oraz 2 KSH).  

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej 

niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu 

rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.  

Zgodnie z art. 412 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Stosownie do § 9 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym 

Zgromadzeniu. Statut nie przewiduje uprzywilejowania akcji co do głosu. 

21.2.6 Opis postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby 
spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad 
Emitentem 

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub 

uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 
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21.2.7 Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, 
regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne 
jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza 

Statut Spółki nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której 

konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza. 

21.2.8 Opis warunków nałożonych zapisami umowy spółki i statutu, jej regulaminami, 
którym podlegają zmiany kapitału, jeżeli zasady te są bardziej rygorystyczne niż 
określone wymogami obowiązującego prawa 

 

Statut Spółki nie zawiera postanowień dotyczących zmiany wysokości kapitału zakładowego, przewidujących 

warunki bardziej rygorystyczne niż określone przepisami prawa. 



Część III  Istotne umowy 

 183

22 ISTOTNE UMOWY 

Poniżej zostały opisane umowy, inne niż umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta lub jego 

spółek zależnych, których stroną jest Emitent i jego spółki zależne i które zostały uznane przez Emitenta za 

istotne dla jego działalności z uwagi na podmiot, z którym zostały zawarte, przedmiot lub wartość umowy. 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, przedstawione w niniejszym punkcie umowy realizowane są zgodnie z 

zawartymi w nich warunkami, w szczególności warunkami finansowymi. Ponadto, wszystkie umowy zawarte 

przez Emitenta z podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

 

I. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA 

22.1 Umowy kredytowe, których stroną jest Emitent oraz umowy zawarte przez Emitenta w 

celu zabezpieczenia wierzytelności kredytowych 

Emitent jest stroną następujących umów kredytowych oraz umów związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 

kredytowych: 

- Umowa kredytu inwestycyjnego nr KIN\0918234 z dnia 9 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z 

Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, 

- Umowa zastawu rejestrowego na udziałach w Gallup Polska Sp. z o.o. z dnia 11 marca 2009 roku zawarta 

przez Emitenta z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, 

- Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr KRB\0932002 z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawarta przez 

Emitenta z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, 

- Umowa kredytu inwestycyjnego nr KIN\0932116 z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawarta przez Emitenta z 

Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie, 

- Umowa o Przelew Wierzytelności z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawarta przez Emitenta z Deutsche Bank 

PBC S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN\0918234 z dnia 9 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z 
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) przy udziale przystępującego do długu Arteria 
Retail S.A. 

Na mocy umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.600.000,00 złotych na okres od 

dnia 9 marca 2009 roku (data udostępnienia) do dnia 15 marca 2012 roku (data zwrotu) z przeznaczeniem na 

finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na nabyciu 400 udziałów stanowiących 100% udziałów spółki 

Gallup Polska Sp. z o.o., w tym 399 udziałów od Anthill Customer Services International A.B oraz 1 udziału od 

Pana Tommy Sundström. Bank dopuszcza możliwość częściowego sfinansowania (w kwocie nie większej niż 

200.000 zł) udokumentowanych kosztów transakcyjnych niezbędnych w celu skutecznego zawarcia umowy 

przenoszącej własność 100% udziałów w nabywanej spółce na rzecz Emitenta. Kredyt nie może być 

wykorzystany na spłatę jakiegokolwiek zadłużenia, w odniesieniu do którego toczy się jakiekolwiek postępowanie 

egzekucyjne.  

Umowa określa warunki udostępnienia i warunki wypłaty kredytu. Wypłata kredytu następuje jednorazowo lub w 

transzach. Kwota kredytu została wypłacona w całości.  
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Oprocentowanie kredytu ustalane jest według stopy zmiennej: stopa referencyjna WIBOR 1M w wysokości na 

dzień zawarcia umowy 5,86% oraz marża podstawowa Banku w wysokości 3,5 p.p.  

Umowa określa również marżę podwyższoną w wysokości dwukrotności marży podstawowej oraz stopę karną 

wynoszącą na dzień zawarcia umowy 22%. 

Zgodnie z umową kredytu spłata kredytu została zabezpieczona poprzez ustanowienie następujących 

zabezpieczeń: (i) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym Emitenta 

oraz Arteria Retail S.A., (ii) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym 

Gallup Polska Sp. z o.o., (iii) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 

przez Emitenta, wraz z deklaracją wekslową, (iv) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania 

kredytowego wystawiony przez przystępującego do długu tj. Arteria Retail S.A. wraz z deklaracją wekslową, (v) 

oświadczenie Emitenta, Arteria Retail S.A. oraz Gallup Polska Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji na podstawie 

art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, (vi) przystąpienie do długu Arteria Retail S.A. (vii) 

poręczenie wg. Prawa cywilnego udzielone przez Gallup Polska Sp. z o.o. (viii) zastaw rejestrowy na 100% 

udziałów Emitenta w Gallup Polska Sp. z o.o. (złożenie wniosków w sądzie niezwłocznie po uruchomieniu 

kredytu). 

Emitent w dniu 9 marca 2009 roku poddał się egzekucji w trybie art. 96-98 Prawa Bankowego do kwoty łącznie 

5.200.000,00 złotych w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu. Bank może wystąpić o nadanie 

bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 15 marca 2015 roku.  

Umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, odbiegających w sposób szczególny od warunków 

powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych. 

 

 

Umowy zastawu rejestrowego na udziałach w Gallup Polska Sp. z o.o. z dnia 11 marca 2009 roku zawarte 
przez Emitenta z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) 

Przedmiotem Umów zastawu rejestrowego z dnia 11 marca 2009 roku jest ustanowienie przez Emitenta jako 

zastawcę zastawu rejestrowego na udziałach w Gallup Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej w celu 

zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN\0918234 z dnia 9 

marca 2009 roku zawartej przez Emitenta z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 

2.600.000,00 złotych. Obydwie umowy są analogiczne, przy czym jedna dotyczy 1 udziału, a druga 399 udziałów, 

łącznie reprezentujących 100% kapitału zakładowego Gallup Polska Sp. z o.o. Treść umów przewiduje m.in. 

możliwość zaspokojenia się banku w drodze przejęcia przedmiotu zastawu na własność (wg wartości nominalnej) 

w trybie art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. Zastawnik (Bank) 

jest uprawniony również do pobierania pożytków jakie przynoszą udziały (w szczególności dywidendy i zaliczki na 

poczet dywidendy) i zaliczania ich na poczet spłaty zabezpieczonych wierzytelności. Treść umów nie odbiega od 

treści tego rodzaju umów standardowo stosowanych przez banki.  

 

 
Umowa o kredyt w rachunku bieżącym  nr KRB\0932002 z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawarta przez 
Emitenta z Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 5 maja 
2009 roku 
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Na mocy umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.200.000,00 złotych na 

okres od dnia 23 kwietnia 2009 roku (data udostępnienia) do dnia 27 kwietnia 2010 roku (data zwrotu) z 

przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta oraz refinansowanie: 

- kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. w kwocie 

1.200.000,00 złotych – umowa z dnia 19 września 2008 roku; 

- kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi przez Bank Millenium S.A. w kwocie 1.000.000,00 

złotych – umowa z dnia 28 października 2008 roku. 

 

W pierwszej kolejności kredyt miał zostać uruchomiony celem refinansowania opisanych wyżej kredytów. Kredyt 

nie może być wykorzystany na spłatę jakiegokolwiek zadłużenia, w odniesieniu do którego toczy się jakiekolwiek 

postępowanie egzekucyjne.  

Umowa określa warunki udostępnienia i warunki wypłaty kredytu – mają one charakter standardowy. Kredyt 

został uruchomiony, a kredyty będące przedmiotem refinansowania zostały spłacone.  

Oprocentowanie kredytu ustalane jest według stopy zmiennej: stopa referencyjna WIBOR 1M w wysokości na 

dzień zawarcia umowy 3,67% oraz marża podstawowa Banku w wysokości 2 p.p.  

Umowa określa również marżę podwyższoną w wysokości dwukrotności marży podstawowej oraz stopę karną 

wynoszącą na dzień zawarcia umowy 21%. 

Zgodnie z umową kredytu spłata kredytu, została zabezpieczona poprzez ustanowienie następujących 

zabezpieczeń: (i) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez 

Emitenta, poręczony przez poręczyciela wekslowego (Arteria Retail S.A.) wraz z deklaracją wekslową, (ii) 

oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Prawa Bankowego, (iii) oświadczenie 

poręczyciela wekslowego o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Prawa Bankowego, (iv) 

pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym Emitenta, (v) pełnomocnictwo 

nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym poręczyciela wekslowego prowadzonym przez 

Bank, (vi) potwierdzona cesja na rzecz Banku wierzytelności wynikających z umów o świadczenie usług 

zawartych pomiędzy Emitentem a: ING Nationale Nederlanden S.A. (obecnie ING Usługi Finansowe S.A.), AIG 

Europe S.A. Oddział w Polsce, Presspublica Sp. z o.o., International Masters Publisher Sp. z o.o., American 

Restaurants Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. (przy czym co do dwóch ostatnich 

kontrahentów podpisanie umowy o przelew wierzytelności nastąpić mogło już po uruchomieniu kredytu, w 

terminie 21 dni).  

Emitent w dniu 23 kwietnia 2009 roku poddał się egzekucji w trybie art. 96-98 Prawa Bankowego do kwoty łącznie 

4.400.000,00 złotych w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu. Bank może wystąpić o nadanie 

bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 kwietnia 2013 roku. W tym samym dniu i 

na takich samych warunkach poddał się egzekucji poręczyciel wekslowy tj. Arteria Retail S.A. 

Emitent oraz Arteria Retail S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 roku udzieliły również Bankowi stosownych 

pełnomocnictw do pobierania środków z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank celem spłaty 

zobowiązań Emitenta.   

Umowa oraz Regulamin Kredytowy Deutsche Bank PBC S.A. dla przedsiębiorców szczegółowo regulują 

obowiązki Emitenta w okresie korzystania z kredytu. Obowiązki te mają charakter standardowy. 
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Umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, odbiegających w sposób szczególny od warunków 

powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych. 

 

 

Umowa o kredyt inwestycyjny nr KIN\0932116 z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawarta przez Emitenta z 
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale przystępującego do długu Arteria Retail 
S.A. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 5 maja 2009 roku  
 

Na mocy umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.100.000,00 złotych na okres od 

dnia 23 kwietnia 2009 roku (data udostępnienia) do dnia 16 lipca 2012 roku (data zwrotu) z przeznaczeniem na 

finansowanie projektu inwestycyjnego polegającego na zapłacie pozostałej części ceny za 356 udziałów spółki 

Polymus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały nabyte przez Emitenta od Nova Group (Cyprus) Limited 

z siedzibą w Nikozji. Kwota całkowitych nakładów inwestycyjnych wynosi 8.544.000,00 złotych (cena nabycia 356 

udziałów zgodnie z umową z dnia 14 lipca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami). Udział własny Emitenta 

wynosi 4.150.000,00 złotych.  

 

Zgodnie z treścią Umowy wypłata kredytu następowała w trzech transzach, zgodnie z postanowieniami umowy 

sprzedaży udziałów w spółce Polymus Sp. z o.o. zawartej pomiędzy Emitentem a Nova Group (Cyprus) Limited w 

dniu 14 lipca 2008 roku. Kredyt nie może być wykorzystany na spłatę jakiegokolwiek zadłużenia, w odniesieniu do 

którego toczy się jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne.  

 

Umowa określa warunki udostępnienia i warunki wypłaty kredytu w odniesieniu do każdej z trzech transz – 

związane są one ze specyfiką transakcji nabycia przez Emitenta udziałów w spółce Polymus Sp. z o.o. Wszystkie 

trzy transze zostały już wypłacone. 

 

Oprocentowanie kredytu ustalane jest według stopy zmiennej: stopa referencyjna WIBOR 1M w wysokości na 

dzień zawarcia umowy 3,67% oraz marża podstawowa Banku w wysokości 2,5 p.p.  

 

Umowa określa również marżę podwyższoną w wysokości dwukrotności marży podstawowej oraz stopę karną 

wynoszącą na dzień zawarcia umowy 21%. 

 

Zgodnie z umową kredytu spłata kredytu została zabezpieczona poprzez ustanowienie następujących 

zabezpieczeń: (i) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez 

Emitenta, poręczony przez Polymus Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową, (ii) przystąpienie do długu spółki 

Arteria Retail S.A., (iii) weksel własny in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony przez 

przystępującego do długu tj. Arteria Retail S.A. wraz z deklaracją wekslową, (iv) oświadczenie Emitenta o 

poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Prawa Bankowego, (v) oświadczenie poręczyciela wekslowego 

(Polymus Sp. z o.o.) o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Prawa Bankowego, (vi) oświadczenie 

przystępującego do długu (Arteria Retail S.A.) o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 96-98 Prawa 

Bankowego,  (vii) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym Emitenta, 

(viii) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank rachunkiem bieżącym przystępującego do długu 

(Arteria Retail S.A.) prowadzonym przez Bank, (ix) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez Bank 

rachunkiem bieżącym poręczyciela wekslowego (Polymus Sp. z o.o.) prowadzonym przez Bank, (x) zastaw 

rejestrowy na 356 udziałach w spółce Polymus Sp. z o.o. należących do Emitenta, (xi) potwierdzona cesja na 

rzecz Banku wierzytelności wynikających z umów o świadczenie usług zawartych pomiędzy Emitentem a: ING 
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Usługi Finansowe S.A., AIG Europe S.A. Oddział w Polsce, Presspublica Sp. z o.o., International Masters 

Publisher Sp. z o.o., American Restaurants Sp. z o.o. oraz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. (przy czym 

co do dwóch ostatnich kontrahentów podpisanie umowy o przelew wierzytelności nastąpić mogło już po 

uruchomieniu kredytu, w terminie 21 dni). Na zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 zgodę wyrazili Polymus Sp. z 

o.o. oraz Arteria Retail S.A. 

 

Emitent w dniu 23 kwietnia 2009 roku poddał się egzekucji w trybie art. 96-98 Prawa Bankowego do kwoty łącznie 

10.200.000,00 złotych w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu. Bank może wystąpić o 

nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 16 lipca 2015 roku. W tym samym 

dniu i na takich samych warunkach poddał się egzekucji przystępujący do długu tj. Arteria Retail S.A. 

 

Emitent oraz Arteria Retail S.A. w dniu 23 kwietnia 2009 roku udzieliły również Bankowi stosownych 

pełnomocnictw do pobierania środków z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank celem spłaty 

zobowiązań Emitenta.   

 

W dniu 23 kwietnia 2009 roku Emitent oraz Arteria Retail S.A. przekazały Bankowi stosowne weksle in blanco 

wraz z deklaracją wekslową określającą warunki wypełnienia weksli.   

 

Umowa oraz Regulamin Kredytowy Deutsche Bank PBC S.A. dla przedsiębiorców szczegółowo regulują 

obowiązki Emitenta w okresie korzystania z kredytu. Obowiązki te mają charakter standardowy. 

 

W wykonaniu omawianej umowy kredytowej w dniu 23 kwietnia 2009 roku Bank zawarł z Arteria Retail S.A. 

umowę o przystąpienie do długu. Na mocy przedmiotowej umowy Arteria Retail S.A. przystąpiła kumulatywnie do 

długu wynikającego z zawartej przez Emitenta umowy kredytu inwestycyjnego nr KIN\0932116 z dnia 23 kwietnia 

2009 roku w wysokości 5.100.000,00 złotych. Emitent wyraził na powyższe przystąpienie do długu zgodę.  

 

Umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, odbiegających w sposób szczególny od warunków 

powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych. 

 

 
Umowa o Przelew Wierzytelności z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawarta przez Emitenta z Deutsche Bank 
PBC S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z Aneksem nr 1 z dnia 5 maja 2009 roku 
 

W dniu 23 kwietnia 2009 roku zawarta została pomiędzy Emitentem a Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w 

Warszawie Umowa o Przelew Wierzytelności celem zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z 

opisanych wyżej umów kredytowych nr KIN\0932116 oraz KRB\0932002 z dnia 23 kwietnia 2009 roku zawartych 

przez Emitenta z Deutsche Bank PBC S.A. Przelew dotyczy wszystkich istniejących lub przyszłych wierzytelności 

pieniężnych za dostarczone przez Emitenta usługi w stosunku do dłużników Emitenta (wg aneksu z dnia 5 maja 

2009 roku): ING Nationale-Nederlanden Polska S.A (obecnie ING Usługi Finansowe S.A.), AIG Europe S.A. 

Oddział w Polsce, Presspublica Sp. z o.o. oraz International Masters Publisher Sp. z o.o. Od daty zawarcia 

umowy wszelkie płatności ze strony wymienionych dłużników Emitenta będą dokonywane na rachunek bieżący 

Emitenta prowadzony przez Bank. Emitent przyjął na siebie odpowiedzialność względem Banku za wypłacalność 

dłużników, w chwili dokonywania przelewu wierzytelności. Załącznikami do umowy są zawiadomienia o przelewie, 

które Emitent był obowiązany doręczyć swoim dłużnikom. 
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22.2 Umowy pożyczki 

Brak umów pożyczki, które miałyby charakter umów istotnych w rozumieniu obowiązujących przepisów, a tym 

samym podlegałyby opisowi w ramach niniejszego Memorandum.  

 

22.3 Umowy najmu 

Brak umów najmu, które miałyby charakter umów istotnych w rozumieniu obowiązujących przepisów, a tym 

samym podlegałyby opisowi w ramach niniejszego Memorandum.  

 

22.4 Umowy leasingu 

Brak umów leasingu, które miałyby charakter umów istotnych w rozumieniu obowiązujących przepisów, a tym 

samym podlegałyby opisowi w ramach niniejszego Memorandum.  

 

22.5 Umowy ubezpieczenia, których stroną jest Emitent 

Emitent jest stroną następujących umów ubezpieczenia, które uznaje za istotne z punktu widzenia przedmiotu 

ubezpieczenia, potwierdzonych poniższymi polisami.  

 

Polisa nr 2361000345 z dnia 22 czerwca 2009 roku wystawiona przez AIG Europe Spółka Akcyjna Oddział 
w Polsce – ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków 
organów spółki kapitałowej 
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu 

odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej na zasadach szczegółowo określonych w polisie (wraz z 

dodatkami nr 1-11 do polisy) oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie 

Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej z dnia 10 sierpnia 2007 roku. 

 

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o spółki zależne Emitenta oraz nowe spółki zależne Emitenta, o ile 

aktywa nowej spółki zależnej nie przekroczą 25% sumy aktywów Emitenta na dzień 31 grudnia 2008 roku.  

 

Ubezpieczającym jest Emitent.  

Osobami ubezpieczonymi są: 

a) członkowie organów Emitenta, oraz 

b) pracownicy Emitenta: 

- podczas wykonywania zarządczych lub nadzorczych uprawnień w Spółce, lub 

- w związku z roszczeniami, w których podnoszony jest zarzut naruszenia praw pracowniczych, lub 

- gdy pracownik Emitenta wskazany jest jako współpozwany z członkiem organu Emitenta w związku z 

roszczeniem, w którym podnoszony jest w stosunku do danego pracownika Spółki zarzut rzekomego 

uczestnictwa lub pomocy przy popełnianiu nieprawidłowego działania 

Okres ubezpieczenia: 22.06.2009 r. – 21.06.2010 r. 

Suma ubezpieczenia wynosi 20.000.000,00 złotych. 
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Roczna składka ubezpieczenia wynosi 22.750,00 złotych. 

 

Polisa ubezpieczenia Allianz Biznes Plus nr 000-09-093-156266 wystawiona przez Towarzystwo 
Ubezpieczeń Allianz Polska S.A.  
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie Emitenta takie jak maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady 

inwestycyjne od takich ryzyk jak: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku 

powietrznego, zamach przestępczy, terroryzm, zalanie, zalanie przez osoby trzecie, pękanie mrozowe, wyciek 

wody z akwarium, silny wiatr, grad, powódź, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, zapadnie ziemi, 

lawina, śnieg, lód, dym i sadza, uderzenie pojazdu mechanicznego, fala dźwiękowa, przepięcie, jak również 

kradzież z włamaniem, rabunek i wandalizm. 

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest również elektronika na bazie wszystkich ryzyk: nieprzewidziana, nagła fizyczna 

utrata lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia bądź jego części, w sposób powodujący konieczność jego 

naprawy lub wymiany w okresie ubezpieczenia – z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem przyczyn wyraźnie 

wyłączonych w o.w.u.  

 

Okres ubezpieczenia: 24.06.2009 r. – 23.06.2010 r. 

 

Suma ubezpieczenia wynosi: 

- przy ubezpieczeniu mienia (maszyny urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne) 2.282.137,00 zł, 

przy czym w ramach przepięcia obowiązuje limit odpowiedzialności 100.000,00 złotych, a w ramach 

kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu limit wynosi 250.000,00 złotych. 

- przy ubezpieczeniu elektroniki na bazie wszystkich ryzyk: 

 elektronika stacjonarna: 633.779,59 złotych, 

 elektronika przenośna – teren Polski: 77.670,13 złotych, 

 koszty odtworzenia danych, nośniki danych: 50.000,00 złotych. 

 

Polisa przewiduje niskie franszyzy redukcyjne w kwotach odpowiednio 200,00 lub 300,00 złotych. 

 

Miejscem ubezpieczenia mienia jest siedziba Emitenta przy ul. Jana Rosoła 10 w Warszawie oraz punkty 

sprzedaży wymienione w Załączniku nr 1 do Polisy. 

 

Załącznik nr 2 do Polisy stanowi wykaz ubezpieczonego sprzętu elektronicznego.  

 

Polisa nr 0100927 z dnia 23 czerwca 2008 roku wystawiona przez PZU S.A. wznowiona Polisą nr 2713999 – 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Emitenta oraz Arteria Retail S.A. wobec osób trzecich 

w związku z prowadzoną przez ubezpieczone podmioty działalnością lub posiadanym mieniem w zakresie: 

działalności centrów telefonicznych, w szczególności działania sprzedażowe na rzecz towarzystw 

ubezpieczeniowych, restauracji „Fastfood” oraz pozostała działalność zgodna z KRS (PKD/EKD 7468 Z) z 

rozszerzeniami określonymi w polisie (klauzule dodatkowe nr 4, 5, 7, 8, 10, 14 oraz klauzula czystych strat 

finansowych). 
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Okres ubezpieczenia: 24.06.2009 r. – 23.06.2010 r. 

Suma ubezpieczenia wynosi 1.000.000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w tym 

w zakresie klauzul dodatkowych występują podlimity w wysokości 250.000 złotych lub 500.000 złotych. 

Składka wynosi 23.738,00 złotych. 

 

Inne umowy ubezpieczenia 
 

Emitent zawierał ponadto szereg umów ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej (OC), autocasco (AC) i od nieszczęśliwych wypadków (NW), potwierdzonych stosownymi polisami. Są to 

umowy standardowe, nie generują ryzyk, a ponadto z uwagi na ich wartość oraz przedmiot ubezpieczenia nie są 

umowami istotnymi z punktu widzenia Emitenta lub Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

22.6 Umowy z doradcami 

 

Umowa o świadczenie usług doradztwa prawnego z dnia 1 stycznia 2009 roku zawarta z Kancelarią Radcy 
Prawnego Pawła Grabowskiego oraz Galicki Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka 
Partnerska (obecnie Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka Partnerska)  
 

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach przeprowadzenia nowej emisji akcji 

Emitenta, nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym spółki pod firmą Trimtab S.A. w zamian za akcje Emitenta 

nowej emisji oraz przygotowanie części prawnej memorandum informacyjnego. Wynagrodzenie płatne przez 

Emitenta łącznie doradcom z tytułu umowy wynosi 100.000,00 złotych netto.  

 

Umowa doradztwa z dnia 2 stycznia 2009 roku zawarta przez Emitenta z Domem Inwestycyjnym Investors 
S.A. („Investors”) 
 

Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Emitenta usług doradztwa finansowego, doradztwa 

strategicznego, związanego z planami dalszego powiększania się Grupy Kapitałowej Arteria S.A. (akwizycja, 

przejęcia innych podmiotów) w zakresie czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie papierów 

wartościowych do obrotu na runku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu. 

 

Zgodnie z umową usługi świadczone przez Investors obejmują: (a) prace związane z wyszukaniem, identyfikacją 

podmiotów, które mogą być potencjalnymi celami akwizycji, (b) przygotowanie due dilligence i wyceny 

przejmowanego przedsiębiorstwa, (c) doprowadzenie do zawarcia transakcji, negocjowanie warunków i obsługa 

transakcji. 

 

Ponadto Investors świadczy na rzecz Emitenta usługi polegające na doradztwie w zakresie optymalizacji struktury 

kapitałowej Emitenta, wprowadzeniu nowo przejętej firmy na New Connect, pomoc w pozyskaniu finansowania na 

dalszy rozwój Grupy Emitenta w oparciu o następujące źródła finansowania: kredyt, inwestor strategiczny, oferta 

publiczna. 

   

W związku ze świadczeniem usług na rzecz Emitenta Investors przysługuje wynagrodzenie, które składa się z 

następujących elementów: (a) wynagrodzenie stałe (ryczałt) w kwocie 5.000 złotych, (b) wynagrodzenie za raport 

w wysokości od 5.000,00 złotych do 15.000,00 złotych, (c) wynagrodzenie od sukcesu, obliczane po zawarciu 
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transakcji wynoszące  od 2 % - do 5 % wartości transakcji ustalanej jako wartość pozyskanych zewnętrznych 

środków dla Emitenta lub jego spółek zależnych albo wartość transakcji nabycia bądź łączenia oraz innej 

transakcji prowadzącej do przejęcia podmiotu z poza grupy kapitałowej Emitenta. Umowa przewiduje również 

dopuszczalność zawierania aneksów w trakcie obowiązywania umowy, które każdorazowo doprecyzowują 

konkretne warunki finansowe (wysokość wynagrodzenia Investors i zakres dodatkowych czynności 

wykonywanych przez Investors).  

 

Umowa została zawarta na okres jednego roku i ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, 

jeżeli nie zostanie wypowiedziana przed tym okresem. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy przez 

oświadczenie woli złożone na piśmie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

22.7 Inne istotne umowy zawarte przez Emitenta 

Do innych istotnych umów zawartych przez Emitenta, nie opisanych w innych jednostkach redakcyjnych 

niniejszego Memorandum, Emitent zalicza następujące umowy: 

- Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 19 grudnia 2008 roku zawarta przez 

Emitenta z Arteria Retail S.A., 

- Umowa sprzedaży udziałów z dnia 2 lipca 2007 roku zawarta przez Emitenta z Markiem Rigall i Martą 

Stokowską, 

- Umowa sprzedaży udziałów z dnia 30 września 2008 roku zawarta przez Emitenta z Markiem 

Władysławem Rigall, 

- Umowa sprzedaży udziałów  z dnia 14 lipca 2008 roku zawarta przez Emitenta z Nova Group (Cyprus) 

Limited, 

- Umowa sprzedaży udziałów z dnia 9 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Anthill Customer Services 

International AB, 

- Umowa sprzedaży udziałów z dnia 9 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Tommym Sundströmem, 

- Umowa objęcia akcji z dnia 30 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Mayas Basic Concept Limited, 

- Umowa objęcia akcji z dnia 30 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Sebastianem Pielach, 

- Umowa objęcia akcji z dnia 30 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Ewą Czarzastą – Marzec, 

- Umowa objęcia akcji z dnia 30 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Piotrem Wojtowskim, 

- Poręczenie za dług przyszły Arteria Retail S.A. z dnia 29 kwietnia 2009 roku udzielone przez Emitenta 

Germanos Polska Sp. z o.o. (dot. zobowiązań z umowy Sub-dealerskiej) wraz z notarialnym 

oświadczeniem o poręczeniu i poddaniu się egzekucji z dnia 8 maja 2009 roku, 

- Umowa pożyczki z dnia 14 października 2009 roku zawarta przez Emitenta z RIGALL DISTRIBUTION Sp. 

z o.o. 

 

Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 19 grudnia 2008 roku zawarta przez 
Emitenta z Arteria Retail S.A.  
 

Celem zawarcia umowy jest reorganizacja działalności Emitenta obejmująca wydzielenie i przeniesienie jednego 

z trzech podstawowych kanałów operacyjnych tj. działalności polegającej na prowadzeniu punktów sprzedaży 
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produktów i usług telekomunikacyjnych na podstawie zawartych umów agencyjnych (tzw. „działalność retail”), do 

spółki, w której Emitent jest jedynym akcjonariuszem. 

Przedmiotem umowy jest przeniesienie przez Emitenta na rzecz Arteria Retail S.A. zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Emitenta w postaci: 

- prawa własności rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych do prowadzenia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Emitenta, 

- wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do prowadzenia zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Emitenta (oprogramowanie komputerowe), 

- prawa własności wszystkich zapasów według zestawienia określonego w załączniku do umowy, 

- wszelkich roszczeń, które mogą przysługiwać Emitentowi w stosunku do osób trzecich w związku ze 

składnikami majątkowymi oraz prawami opisanymi powyżej, w tym wszelkie roszczenia z gwarancji i 

rękojmi, w zakresie jakim ich przeniesienie było dopuszczalne przez powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, 

- środków pieniężnych Emitenta w gotówce w tym środków pieniężnych na rachunkach bankowych 

Emitenta, 

- ksiąg związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, 

- wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu umów handlowych oraz innych umów niż umowy 

handlowe zawartych z osobami trzecimi wymienionych w załączniku do umowy, 

- zobowiązań Emitenta wynikających z zawartych przez Emitenta umów handlowych oraz innych niż umowy 

handlowe umów z osobami trzecimi lub zobowiązań powstających z innych źródeł szczegółowo 

wymienionych w załączniku do umowy. 

Na podstawie umowy Emitent przeniósł na Arteria Retail S.A. enumeratywnie wymienione w treści załączników 

do umowy składniki zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 

 

Dodatkowo Emitent zobowiązał się do przeniesienia na Arteria Retail S.A. praw i obowiązków wynikających ze 

wskazanych umów zawartych przez Emitenta: 

- Umowa o współpracy z dnia 1 października 2007 roku zawarta z Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. 

oraz 42 spółkami zależnymi od MS Holding (Partnerzy) w formie spółek komandytowych, 

- Umowa Agencyjna z dnia 31 grudnia 2007 roku zawarta z ITI Neovision Sp. z o.o., 

- Umowa Agencyjna nr 1/NC/2008 z dnia 13 marca 2008 roku zawarta z Netia S.A., 

- Umowa TT1/2007/01/04 z dnia 4 stycznia 2007 roku zawarta z Trimtab Sp. z o.o., 

- Umowa dealerska z dnia 24 stycznia 2007 roku zawarta z P4 Sp. z o.o., 

- Umowa o współpracy w zakresie sprzedaży i obsługi usług przedpłaconych operatorów usług 

przedpłaconych dokonywanych za pośrednictwem terminali POS z dnia 14 marca 2007 roku zawarta z 

Centrum Usług Płatniczych Service S.A., 

- Umowa najmu zestawu POS z dnia 14 marca 2007 roku zawarta z Centrum Usług Płatniczych Service 

S.A., 

- Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych z dnia 14 marca 2007 roku zawarta z 

Centrum Usług Płatniczych Service S.A., 

- Umowa nr 11/2007 z dnia 31 maja 2007 roku zawarta z Focus Targi Marek Żak Sp. jawna, 

- Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 17 maja 2007 roku zawarta z P4 Sp. z o.o., 
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- Umowy zawarte z Telekomunikacją Polską S.A. (brak informacji o dacie umów), 

- Umowa o współpracy z dnia 28 czerwca 2007 roku zawarta z Blue Media Sp. z o.o., 

- Porozumienie o współpracy z dnia 18 czerwca 2007 roku zawarte z Media Markt Polska Sp. z o.o., 

- Umowa nr 23/Internet- cebit/07/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku zawarta z Cebit sp. j., 

- Umowa o świadczenia usług z dnia 23 maja 2007 roku zawarta z Telekomunikacją Polską S.A., 

- Ramowa umowa o współpracy z dnia 1 sierpnia 2007 roku zawarta z Trimtab Sp. z o.o., 

- Umowa o zachowaniu poufności z dnia 21 września 2007 roku zawarta z Cyfrowy Polsat S.A., 

- Umowa o współpracy z dnia 24 sierpnia 2007 roku zawarta z Falon Sp. z o.o., 

- Umowa o świadczenie przez TP usług dostępu do Internetu DSL z dnia 21 listopada 2007 roku zawarta z 

Telekomunikacją Polską S.A., 

- Umowa o stałej współpracy gospodarczej z dnia 6 grudnia 2007 roku zawarta z Jet – Printer, 

- Porozumienie z dnia 25 września 2007 roku zawarte z P4 Sp. z o.o., 

- Umowa o świadczenie przez TP usług dostępu do Internetu DSL z dnia 30 listopada 2007 roku zawarta 

Telekomunikacją Polską S.A., 

- Umowa nr 1/2008 z dnia 3 stycznia 2008 roku zawarta z Focus Targi Marek Żak Sp. j., 

- Umowa Leasingu Finansowego nr 105324 z dnia 22 lutego 2008 roku zawarta z Deutsche Leasing Polska 

S.A., 

- Umowa z dnia 7 kwietnia 2008 roku zawarta z Cyfrowy Polsat S.A., 

- Umowa najmu nr 127/09/2008 z dnia 22 września 2008 roku zawarta z Catera Investments Sp. z o.o., 

- Ramowa Umowa o współpracy z dnia 21 maja 2008 roku zawarta z Germanos Polska Sp. z o.o., 

- Porozumienie Trójstronne z dnia 21 maja 2008 roku zawarte z Germanos Polska Sp. z o.o. oraz P4 Sp. z 

o.o., 

- Umowa o współpracy w zakresie świadczenie usług instalacyjnych z dnia 15 kwietnia 2008 roku zawarta z 

Krzysztofem Ostrowskim prowadzącym działalność pod firmą Express, 

- Umowa o świadczenie usług z dnia 1 maja 2008 roku, zawarta z Justyną Palutkiewicz prowadzącą 

działalność pod firmą Andromeda, 

- Umowa o świadczenie usług z dnia 1 maja 2008 roku zawarta z Andrzejem Świniarskim prowadzącym 

działalność gospodarczą pod firmą CKI Marketing, 

- Umowa o świadczenie usług z dnia 23 czerwca 2008 roku zawarta z Robertem Przybyłowskim 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przybyłowski Robert Firma Handlowo–Usługowa, 

- Umowa o świadczenie usług z dnia 23 czerwca 2008 roku zawarta z Patrykiem Szewczykiem 

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Paddy Media Polska, 

- Umowa o współpracy z dnia 30 listopada 2007 roku zawarta z GTS Energis Sp. z o.o., 

- Umowa o Limit Wierzytelności z dnia 6 czerwca 2008 roku zawarta przez Emitenta z Raiffeisen Bank 

Polska S.A.11. 

                                                        
11 Prawa i obowiązki wynikające z Umowy o limit wierzytelności z dnia 6 czerwca 2008 roku zawartej przez Emitenta z Raiffeisen 
Bank Polska S.A. przeniesione zostały na podstawie aneksu z dnia 19 grudnia 2008 roku do umowy zbycia zorganizowanej 
części przedsiębiorstwa. W dniu 16 lutego 2009 roku na skutek zawarcia trójstronnego aneksu pomiędzy Emitentem, Arteria 
Retail S.A. oraz Bankiem, kredytobiorcą, w miejsce Emitenta stała się Arteria Retail S.A. 
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Emitent w dniu zawarcia umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa posiadał zgodę na przeniesienie 

praw i obowiązków wynikających z zawartych umów od następujących podmiotów: Media Saturn Holding Polska 

Sp. z o.o. oraz spółek zależnych od Media Saturn Holding Sp. z o.o., ITI Neovision Sp. z o.o. oraz Netia S.A.   

 

W stosunku do pozostałych kontrahentów umów Emitent oświadczył, iż dołoży wszelkich starań aby uzyskać 

zgodę tych podmiotów niezwłocznie, nie określając konkretnego terminu uzyskania zgody. 

 

Stosownie do postanowień umowy Emitent z dniem 31 grudnia 2008 roku, na zasadach określonych w art. 392 

kodeksu cywilnego zwalnia Arteria Retail S.A. z obowiązku świadczenia względem wierzycieli Emitenta. 

Powyższe zwolnienie z obowiązku świadczenia względem wierzycieli Emitenta ma charakter przejściowy, tj. 

wygasa po uzyskaniu zgody przez Emitenta od podmiotu będącego stroną umowy z Emitentem na przeniesienie 

praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy. 

 

W przypadku braku możliwości skutecznego przelewu wierzytelności z umów zawartych przez Emitenta 

wymienionych w załączniku do umowy Emitent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Arteria Retail S.A. kwoty 

odpowiadającej kwocie wierzytelności nie podlegającej przelewowi, w terminie 14 dni od dnia dokonania 

wezwania przez Arteria Retail S.A. 

 

Z tytułu nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta Arteria Retail S.A. zobowiązana była do 

zapłaty łącznej ceny w wysokości 3.169.006,19 złotych. 

 

Cena sprzedaży została ustalona z uwzględnieniem kwoty przejmowanych przez Arteria Retail zobowiązań12. 

 

Zgodnie z postanowieniami umowy cena za nabycie przez Arteria Retail S.A. zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa Emitenta miała zostać zapłacona w dwóch ratach: 

- pierwsza rata w kwocie 2.250.000 złotych w terminie do dnia 31 stycznia 2009 roku, 

- druga rata w kwocie 919.006,19 złotych w terminie do dnia 31 września 2009 roku. 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta pierwsza cześć ceny została zapłacona w terminie. 

 

Emitent zobowiązał się do wydania rzeczowych aktywów trwałych, zapasów, wartości materialnych i prawnych 

oraz gotówki wraz z całą dokumentacją prawną, finansową i techniczną do dnia 31 grudnia 2008 roku. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta będącej przedmiotem 

zbycia w dniu zawarcia umowy nie ciążyły żadne prawa osób trzecich, w szczególności prawa objęte zastawem 

rejestrowym, prawem pierwokupu lub stanowiące przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie, za wyjątkiem: 

- zastawu rejestrowego na zapasach (telefonach komórkowych i akcesoriach telefonicznych) o wartości 

1.485.278 złotych ustalone na dzień 28 kwietnia 2008 roku, ustanowionego na rzecz Raiffeisen Bank 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zabezpieczającej zobowiązania Emitenta z tytułu kredytu na postawie 

Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/287929/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku, 

                                                        
12 Na mocy aneksu z dnia 19 grudnia 2008 roku ustalono, że kwota zobowiązań wynikających z umów zawartych przez 
Emitenta, z których prawa i obowiązki zostały przejęte przez Arteria Retail na skutek nabycia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa wynosi łącznie 6.137.558,41 złotych i obejmuje oprócz dotychczasowej kwoty 3.619.526,92 złotych kwotę 
zobowiązań Emitenta w wysokości 2.518.031,49 złotych wynikającą z Umowy o limit wierzytelności z dnia 6 czerwca 2008 roku 
zawartej przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A.   
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- cesji wierzytelności wobec Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO Hestia S.A. wynikających 

z umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą nr 901001979273 ważną do 23 czerwca 2009 roku, 

ustanowioną przez Emitenta na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako zabezpieczenie zobowiązań 

Emitenta z tytułu kredytu na postawie Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/287929/08 z dnia 6 czerwca 

2008 roku. 

Emitent uzyskał zgodę na przeniesienie tych składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które były 

obciążone prawami osób trzecich.    

 

Emitent przed zawarciem umowy uzyskał zgodę Walnego Zgromadzenia na zbycie zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa (Protokół WZA z dnia 27 listopada 2008 roku, rep. A nr 13897/2008). 

 

Żadna ze stron umowy nie jest uprawniona do przeniesienia praw na rzecz osób trzecich bez zgody drugiej 

strony. 

 

Umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa została zawarta w przepisanej prawem formie, tj. z 

podpisami notarialnie poświadczonymi. 

 

W dniu 12 lutego 2009 roku Emitent i Arteria Retail S.A. zawarły aneks do umowy, zgodnie z którym postanowiły 

uzupełnić  listę umów wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, których prawa i 

obowiązki mają zostać przeniesione na Arteria Retail o Umowę o Limit Wierzytelności z dnia 6 czerwca 2008 roku 

zawartą przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. W dniu 16 lutego 2009 roku na skutek zawarcia 

trójstronnego porozumienia Umowa o Limit Wierzytelności została przeniesiona na Arteria Retail S.A.  

 
Umowa sprzedaży udziałów z dnia 2 lipca 2007 roku zawarta przez Emitenta z Markiem Rigall i Martą 
Stokowską 
 

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta 60 udziałów należących do wspólników spółki RIGALL 

DISTRIBUTION Sp. z o.o. (22 udziałów Marka Rigall oraz 38 udziałów Marty Stokowskiej) o wartości nominalnej 

625 złotych każdy udział stanowiących 75% w kapitale zakładowym spółki i uprawniających do 75% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. Wartość transakcji wyniosła 8.793.000,00 złotych. 

Szczegółowe informacje o zawartej umowie zostały przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 51/2007 z dnia 3 

lipca 2007 roku dostępnym na stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.com.   

 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 14 lipca 2008 roku zawarta pomiędzy Emitentem a Nova Group 
(Cyprus) Limited wraz z Aneksem z dnia 24 października 2008 roku oraz Aneksem z dnia 17 marca 2009 
roku 
 
Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta 356 udziałów spółki Polymus Sp. z o.o. o wartości nominalnej 

500 złotych każdy, stanowiących łącznie 89% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 89% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników. Łączna wartość transakcji była uzależniona od wysokości zysku netto wykazanego 

przez spółkę Polymus Sp. z o.o. w sprawozdaniu finansowym za 2008 roku i została pierwotnie przewidziana w 

trzech wariantach od 6.800.000,00 złotych do 10.500.000,00 złotych, przy czym na mocy Aneksu z dnia 24 

października 2008 roku łączna cena zakupu udziałów została ustalona na kwotę 8.544.000,00 złotych. Zmieniono 

również terminy płatności poszczególnych rat. Z kolei Aneksem z dnia 17 marca 2009 roku zmieniono termin 

zapłaty części ceny. Szczegółowe informacje o zawartej umowie oraz aneksach zostały przedstawione w 
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stosownych raportach bieżących: Raporcie Bieżącym nr 53/2008 z dnia 16 lipca 2008 roku, Raporcie Bieżącym 

nr 80/2008 z dnia 27 października 2008 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 27/2009 z dnia 18 marca 2009 roku – 

dostępnych na stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.com.   

 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 30 września 2008 roku zawarta przez Emitenta z Markiem Władysławem 
Rigall 
 

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta 12 udziałów w spółce RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

stanowiących 15% kapitału zakładowego. Wartość nominalna 1 udziału wynosi 625 złotych. W wyniku zawarcia 

transakcji udział Emitenta w RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o.  wzrósł do poziomu 90% w kapitale zakładowym 

uprawniających do 90% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wysokość ceny została uzależniona od poziomu 

zysku netto osiągniętego przez RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. w 2009 roku, przy czym maksymalnie 

wyniesie 5.640.000,00 złotych, a w wypadku nieosiągnięcia zakładanej wysokości zysku ulega proporcjonalnemu 

obniżeniu jednakże nie mniej niż do kwoty 3.600.000,00 złotych. Całkowita cena sprzedaży będzie płatna 

najpóźniej 31 lipca 2010 roku, przy czym kwota 3.600.000,00 złotych nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 

roku. Szczegółowe informacje o zawartej umowie zostały przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 75/2008 z dnia 

1 października 2008 roku dostępnym na stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.com.   

 

 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 9 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Anthill Customer Services 
International AB 
 

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta 399 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy w 

kapitale zakładowym spółki Gallup Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, łącznie stanowiących 99,75% 

w kapitale zakładowym i uprawniających do 99,75% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Łączna cena nabycia 

udziałów wynosi 3.137.363,93 złotych. Szczegółowe informacje o zawartej umowie zostały przedstawione w 

Raporcie Bieżącym nr 18/2009 z dnia 10 marca 2009 roku dostępnym na stronie internetowej Emitenta 

www.arteriasa.com.   

 

Umowa sprzedaży udziałów z dnia 9 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Tommym Sundströmem 
 

Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta 1 udziału o wartości nominalnej 500 złotych stanowiącego 

0,25% w kapitale zakładowym spółki Gallup Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej za cenę 7.863,07 

złotych. Udział ten został nabyty łącznie z 399 udziałami stanowiącymi 99,75% w kapitale zakładowym spółki 

Gallup Polska Sp. z o.o. i w wyniku zawartych umów od dnia 9 marca 2009 roku Emitent posiada 100% udziałów 

w kapitale zakładowym tej spółki, uprawniających do 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.   

 

Umowa objęcia akcji z dnia 30 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Mayas Basic Concept Limited   
 

Przedmiotem umowy jest objęcie przez Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji akcji nowej emisji 

Emitenta zaoferowanych przez Emitenta dotychczasowym akcjonariuszom spółki Trimtab S.A. w drodze 

subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zamian za 

przeniesienie na Emitenta akcji spółki Trimtab S.A. Na mocy umowy Mayas Basic Conceopt Limited objął 

606.883 akcji nowej emisji serii D Emitenta, w zamian dokonując przeniesienia na Emitenta własności 1.065.000 

akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 7.029.000,00 złotych ustalonej z uwzględnieniem 
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sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. Szczegółowe informacje o zawartej umowie zostały przedstawione w 

Raporcie Bieżącym nr 32/2009 z dnia 31 marca 2009 roku dostępnym na stronie internetowej Emitenta 

www.arteriasa.com.   

 

Umowa objęcia akcji z dnia 30 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Sebastianem Pielachem 
 

Przedmiotem umowy jest objęcie przez Sebastiana Pielacha akcji nowej emisji Emitenta zaoferowanych przez 

Emitenta dotychczasowym akcjonariuszom spółki Trimtab S.A. w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w 

art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w zamian za przeniesienie na Emitenta akcji spółki Trimtab S.A. 

Na mocy umowy Sebastian Pielach objął 59.833 akcji nowej emisji serii D Emitenta, w zamian dokonując 

przeniesienia na Emitenta własności 105.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 693.000,00 

złotych ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. Szczegółowe informacje o zawartej 

umowie zostały przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 32/2009 z dnia 31 marca 2009 roku dostępnym na 

stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.com.   

 

Umowa objęcia akcji z dnia 30 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Ewą Czarzastą – Marzec 
 

Przedmiotem umowy jest objęcie przez Ewę Czarzastą – Marzec akcji nowej emisji Emitenta zaoferowanych 

przez Emitenta dotychczasowym akcjonariuszom spółki Trimtab S.A. w drodze subskrypcji prywatnej, o której 

mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zamian za przeniesienie na Emitenta akcji spółki 

Trimtab S.A. Na mocy umowy Ewa Czarzasta – Marzec objęła 170.953 akcje nowej emisji serii D Emitenta, 

w zamian dokonując przeniesienia na Emitenta własności 300.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co 

najmniej 1.980.000,00 złotych ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. Szczegółowe 

informacje o zawartej umowie zostały przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 32/2009 z dnia 31 marca 2009 roku 

dostępnym na stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.com.   

 

Umowa objęcia akcji z dnia 30 marca 2009 roku zawarta przez Emitenta z Piotrem Wojtowskim 
 

Przedmiotem umowy jest objęcie przez Piotra Wojtowskiego akcji nowej emisji Emitenta zaoferowanych przez 

Emitenta dotychczasowym akcjonariuszom spółki Trimtab S.A. w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w 

art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zamian za przeniesienie na Emitenta akcji spółki Trimtab S.A. 

Na mocy umowy Piotr Wojtowski objął 17.095 akcji nowej emisji serii D Emitenta, w zamian dokonując 

przeniesienia na Emitenta własności 30.000 akcji spółki Trimtab S.A. o łącznej wartości co najmniej 198.000,00 

złotych ustalonej z uwzględnieniem sporządzonej wyceny wnoszonych akcji. Szczegółowe informacje o zawartej 

umowie zostały przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 32/2009 z dnia 31 marca 2009 roku dostępnym na 

stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.com.   

 

Wszystkie cztery opisane wyżej umowy objęcia akcji zostały podpisane w wyniku podjęcia przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 17 marca 2009 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji 854.764 nowych akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu. W uchwale tej określono, że nowa emisja zostanie 

przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej i skierowana do Mayas Basic Concept Limited, Sebastiana 

Pielacha, Ewy Czarzastej – Marzec oraz Piotra Wojtowskiego. Na skutek zawarcia czterech opisanych wyżej 

umów objęcia akcji Emitent nabył łącznie 1.500.000 akcji Trimtab S.A. stanowiących łącznie 100% kapitału 

zakładowego i uprawniających do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu.  



Część III  Istotne umowy 

 198

 

Poręczenie za dług przyszły Arteria Retail S.A. z dnia 29 kwietnia 2009 roku udzielone przez Emitenta 
Germanos Polska Sp. z o.o. wraz z notarialnym oświadczeniem o poręczeniu i poddaniu się egzekucji z 
dnia 8 maja 2009 roku  
 

Przedmiotem poręczenia jest udzielenie przez Emitenta, na zasadzie art. 878 § 1 Kodeksu cywilnego, spółce 

Germanos Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poręczenia za dług przyszły wynikający ze zobowiązań 

Arteria Retail S.A., które powstaną w związku z realizacją umowy subdealerskiej z dnia 17 marca 2009 roku 

podpisanej z Germanos Polska Sp. z o.o. Poręczenie udzielone zostało do kwoty 3.000.000,00 złotych i 

obowiązuje do dnia 31 stycznia 2010 roku. Emitent odpowiada za poręczone zobowiązania jak współdłużnik 

solidarny.  

 

W związku z udzielonym poręczeniem Emitent został ponadto zobowiązany do poddania się egzekucji w trybie 

określonym w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do łącznej kwoty zobowiązania 3.000.000,00 

złotych, przy czym Germanos Polska Sp. z o.o. będzie mógł żądać nadania aktowi notarialnemu klauzuli 

wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.  

 

W dniu 8 maja 2009 roku przed notariuszem Joanną Lewczuk (rep. A nr 6635/09) Emitent złożył powyższe 

oświadczenie o poręczeniu w formie aktu notarialnego, przy czym termin poręczenia określono na dzień 30 

czerwca 2012 roku, natomiast termin wystąpienia przez wierzyciela o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli 

wykonalności określono na dzień 30 czerwca 2015 roku.  

 
Umowa pożyczki z dnia 14 października 2009 roku zawarta przez Emitenta z RIGALL DISTRIBUTION Sp. z 
o.o. 
 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Rigall Distribution Sp. z o.o. („Pożyczkodawca”) pożyczki do kwoty 

2.000.000,00 złotych na rzecz Emitenta. Wymieniona kwota może być przelana na rachunek bankowy Emitenta 

jednorazowo lub w częściach, których wysokość oraz ilość każdorazowo określi Emitent w stosownym wezwaniu 

do przelania pożyczki lub jej części. Pożyczka została udzielona na okres obowiązywania umowy i winna być 

spłacona najpóźniej do dnia 13 października 2010 roku, przy czym Emitentowi przysługuje prawo do spłaty 

całości lub części pożyczki przed tym terminem, o ile zawiadomi Pożyczkodawcę o takim zamiarze nie później niż 

na 3 dni robocze przed terminem planowanej spłaty.  

 

Oprocentowanie pożyczki wynosi 8,5% w skali roku i jest naliczane od dnia złożenia dyspozycji przelewu 

jakiejkolwiek części pożyczki na rachunek Emitenta. W wypadku udostępnienia pożyczki częściami, odsetki będą 

naliczane oddzielnie dla każdej udostępnionej części do dnia jej spłaty. Odsetki płatne będą najpóźniej z 

momentem spłaty przez Emitenta ostatniej raty pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki należą się 

Pożyczkodawcy odsetki karne od kwoty przeterminowanej płatności od daty uzgodnionego terminu spłaty do daty 

faktycznej spłaty, a stopa odsetek karnych została ustalona na 25% w skali roku.  

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych obciąża Pożyczkobiorcę.  

Umowa powyższa zdaniem Emitenta została zawarta na warunkach rynkowych. 
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22.8 ISTOTNE UMOWY ZAWARTE PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY KAPITAŁOWEJ 

EMITENTA 

 

Umowy zawarte przez Arteria Retail S.A. 

- Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/27926/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku zawarta przez Emitenta z 

Raiffeisen Bank Polska S.A. wraz z porozumieniem i aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2009 roku (prawa i 

obowiązki wynikające z umowy zostały przeniesione na Arteria Retail S.A.) oraz aneksem nr 2 z dnia 6 

lipca 2009 roku, 

- Umowa zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 6 czerwca 2008 roku zawarta przez 

Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. wraz z aneksem z dnia 16 lutego 2009 roku zawartym przez 

Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Arteria Retail S.A. (zmiana zastawcy na Arteria Retail S.A.), 

- Umowa z dnia 6 czerwca 2008 roku o przelew wierzytelności zawarta przez Emitenta z Raiffeisen Bank 

Polska S.A. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2009 roku (zmiana cedenta na Arteria Retail S.A.), 

- Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr 8128-0360 zawarta w dniu 23 kwietnia 2009 roku pomiędzy 

Arteria Retail S.A. a Deutsche Bank PBC S.A. 

 

Umowy zawarte przez Gallup Polska Sp. z o.o. 

- Umowa poręczenia z dnia 9 marca 2009 roku zawarta pomiędzy Gallup Polska S.A. a Deutsche Bank 

PBC S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z aneksem z dnia 11 marca 2009 roku (podwyższenie kwoty 

poręczenia). 

 

Umowy zawarte przez Sellpoint Sp. z o.o. (dawniej One 2 One Communication Sp. z o.o.) 

- Umowa nr 680/2008/0000026/00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku o kredyt złotowy w rachunku bieżącym 

zawarta pomiędzy Sellpoint Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. wraz z aneksem z dnia 30 lipca 2009 roku. 

 

Umowy zawarte przez Polymus Sp. z o.o. 

- Umowa Kredytowa z nr 02/172/09/Z/VV z dnia 13 lipca 2009 roku o kredyt w rachunku bieżącym zawarta 

pomiędzy Polymus Sp. z o.o. a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

Umowy zawarte przez RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

- Umowa pożyczki z dnia 14 października 2009 roku zawarta pomiędzy RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. 

a Emitentem, 

- Umowa nr 680/2009/00001645/00 z dnia 2 października 2009 roku o kredyt złotowy w rachunku 

bankowym zawarta pomiędzy RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A., 

- Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów z dnia 2 października 2009 roku zawarta pomiędzy 

RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A., 

- Umowa o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej nr 680/2009/00001646/00 z dnia 2 

października 2009 roku zawarta pomiędzy RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A., 
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- Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów z dnia 2 października 2009 roku, zawarta pomiędzy 

RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. 

 

Umowy zawarte przez Trimtab S.A. 

- Umowa nr 8752007001001013/00 z dnia 26 października 2007 roku o kredyt złotowy w rachunku 

bankowym zawarta pomiędzy Trimtab S.A. a ING Bank Śląski S.A. wraz aneksem nr 2 z dnia 20 kwietnia 

2009 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 30 lipca 2009 roku, 

- Umowa o kredyt złotowy obrotowy nr 8752008001000402/00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku zawarta 

pomiędzy Trimtab S.A. („Trimtab”) a ING Bank Śląski S.A. („Bank”) wraz aneksem nr 2 z dnia 20 kwietnia 

2009 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 30 lipca 2009 roku, 

- Umowa Przelewu Wierzytelności z Tytułu Umowy Handlowej z Monitoringiem nr 680/2009/00000924/05 z 

dnia 20 kwietnia 2009 roku zawarta pomiędzy Trimtab S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A. 

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ ARTERIA RETAIL S.A. 
 

Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/27926/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku zawarta przez Emitenta z 
Raiffeisen Bank Polska S.A. wraz z Umową z dnia 16 lutego 2009 roku o przelew praw i przejęcie 
zobowiązań z tytułu umowy rachunku (przeniesienie limitu kredytowego na Arteria Retail S.A.) oraz 
aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2009 roku i aneksem nr 2 z dnia 6 lipca 2009 roku, 
 

Na mocy umowy Bank udzielił Emitentowi (obecnie Arteria Retail S.A.)13 limitu wierzytelności w wysokości łącznej 

4.500.000,00 złotych (z uwzględnieniem zawartych aneksów nr 1 i nr 2), przy czym wykorzystanie limitu może 

następować w formie: 

a) kredytu w rachunku bieżącym w PLN do kwoty 1.500.000,00 złotych wykorzystywany poprzez 

obciążenie rachunku bieżącego w PLN w drodze wykonywania przez Bank poleceń płatniczych Arteria 

Retail S.A., 

b) kredytu rewolwingowego w PLN w drodze dokonywania przez Bank poleceń wypłaty z kredytu do kwoty 

1.000.000,00 złotych, 

c)  gwarancji bankowych w PLN lub innej walucie, wystawiane przez Bank na wniosek Arteria Retail S.A., 

zgodnie z zaakceptowanymi przez Bank i oznaczonymi każdorazowo w ramach limitu zleceniami Arteria 

Retail S.A. do kwoty 1.000.000,00 złotych. 

d) obsługi factoringu z regresem do Arteria Retail S.A. na warunkach określonych w odrębnej umowie 

factoringowej, do kwoty 1.000.000,00 złotych lub równowartość w innych walutach. 

                                                        
13 Stroną Umowy pierwotnie pozostawał Emitent. W dniu 16 lutego 2009 roku została podpisana umowa o przelew praw i 

przejęcie zobowiązań z tytułu umowy rachunku pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Sp. z o.o., Emitentem oraz Arteria Retail S.A. 

Tym samym od tej daty stroną umowy pozostaje Arteria Retail S.A. W dniu 16 lutego 2009 roku wymienione podmioty zawarły 

również trójstronną umowę o przelew praw i przejście zobowiązań z tytułu umowy rachunku (nastąpiło „przepisanie” rachunku 

bankowego, do którego przypisany był limit kredytowy na Arteria Retail S.A.).  
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Łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formach określonych literami a), b) i d) nie może 

przekroczyć kwoty 3.500.000,00 złotych natomiast łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w 

formach określonych literami a), b), c) i d) nie może przekroczyć kwoty 4.500.000,00 złotych. 

 

Okres wykorzystania limitu rozpoczyna się po ustanowieniu zabezpieczeń spłaty kredytu natomiast dniem 

ostatecznej spłaty jest dzień 31 lipca 2010 roku, przy czym w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym dniem 

ostatecznej spłaty jest 30 czerwca 2010 roku, kredytu rewolwingowego 30 września 2009 roku, gwarancji 

bankowych 30 czerwca 2010 roku a factoringu 31 lipca 2010 roku. Ostatni dzień okresu wykorzystania przypada 

odpowiednio na dzień 29 września 2009 roku w odniesieniu do kredytu rewolwingowego oraz 30 czerwca 2010 

roku zarówno w odniesieniu do kredytu w rachunku bieżącym jak i okresu ważności gwarancji bankowych i 

factoringu.  

 

Umowa określa harmonogram spłat kredytu rewolwingowego wiążąc tę spłatę z dyskontem faktur wystawionych 

przez Arteria Retail S.A. na kontrahentów, objętych odrębną umową factoringową.  

 

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalono w oparciu o WIBOR dla jednotygodniowych depozytów 

złotowych obowiązująca w pierwszym tygodniu, w którym nastąpiło wykorzystanie, zmienianej w pierwszy dzień 

roboczy każdego tygodnia , zgodnie ze stawką ustaloną na podstawie notowania w dniu poprzedzającym o dwa 

dni robocze dzień zmiany oprocentowania, powiększonej o marżę Banku w wysokości 2,2 p.p. w skali roku przy 

kredycie w rachunku bieżącym i 3,0 p.p. w skali roku przy kredycie rewolwingowym.  Bank nalicza również 

prowizję z tytułu zaangażowania (liczoną od niewykorzystanej kwoty limitu kredytu w rachunku bieżącym) w 

wysokości 1,2% w skali roku. Z tytułu udzielonych gwarancji bankowych Bank pobiera prowizję w wysokości 

2,00% w skali roku od kwoty gwarancji, płatne kwartalnie z góry. 

 

Kredyt rewolwingowy może zostać wykorzystany wyłącznie na częściową spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w 

rachunku bieżącym.  

 

Arteria Retail S.A. poddała się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa Bankowego do łącznej kwoty 

aktualnego zadłużenia wraz odsetkami i innymi kosztami lecz nie większej niż 6.750.000,00 złotych. Bank może 

wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu do dnia 31 lipca 2013 roku. 

 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest (z uwzględnieniem postanowień aneksów nr 1 i nr 2): (i) pełnomocnictwo 

udzielone przez Arteria Retail S.A. do dysponowania rachunkiem bieżącym i innymi rachunkami prowadzonymi 

przez Bank, (ii) zastaw rejestrowy na zapasach Arteria Retail S.A. o łącznej wartości nie mniejszej niż 

6.750.000,00 złotych wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu, (iii) cesja 

wierzytelności Arteria Retail S.A., (iv) poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Emitenta.   

 

Umowa określa obowiązki Arteria Retail S.A. polegające m.in. na przeprowadzaniu przez rachunki prowadzone w 

Banku całości obrotów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej oraz przeprowadzania przez cały 

okres kredytowania przez rachunek sesyjny prowadzony w Banku nie mniej niż 2.000.000,00 złotych – 

średniomiesięcznie (obowiązuje weryfikacja miesięczna). 

 

Oprócz umowy, w zakresie w niej nieuregulowanym w sposób odmienny, stosuje się postanowienia regulaminów: 

- Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A., 



Część III  Istotne umowy 

 202

- Regulamin Udzielania Gwarancji Bankowych i Awali oraz Otwierania Akredytyw w Raiffeisen Bank Polska 

S.A. – w zakresie gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw, 

- Regulamin Transakcji Terminowych i Pochodnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – w zakresie walutowych 

transakcji terminowych, transakcji zamiany oraz transakcji opcji walutowych.  

Obowiązki wynikające z tych regulaminów mają charakter standardowy. 

 

Umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, odbiegających w sposób szczególny od warunków 

powszechnie stosowanych w tego typu umowach, w tym dotyczących kar umownych. 

 

Umowa zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 6 czerwca 2008 roku zawarta przez 
Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. wraz z aneksem z dnia 16 lutego 2009 roku zawartym przez 
Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Arteria Retail S.A. (zmiana zastawcy na Arteria Retail S.A.) 
 

Umowa zastawu rejestrowego na środkach obrotowych z dnia 6 czerwca 2008 roku została pierwotnie zawarta 

przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. Zastaw zabezpieczał wierzytelności Banku z tytułu Umowy o Limit 

Wierzytelności nr CRD/L/27926/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku zawartej przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska 

S.A. w kwocie 4.000.000,00 złotych wraz z odsetkami i prowizjami. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wierzytelności 

Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia 6.000.000,00 złotych. Przedmiotem zastawu są zapasy tj. telefony 

komórkowe i akcesoria telefoniczne o wartości wynoszącej na dzień 28 kwietnia 2008 roku 1.485.278,00 złotych. 

Zastaw w istocie jest zastawem na płynnym zbiorze rzeczy ruchomych, gdyż rzeczy pozostają we władaniu 

zastawcy (Emitenta), który może zbywać je wyłącznie pod warunkiem zastąpienia rzeczy zbytych rzeczami tego 

samego rodzaju, ilości i jakości. Umowa przewiduje m.in. możliwość zaspokojenia się Banku w drodze przejęcia 

przedmiotu zastawu na własność w trybie art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i 

rejestrze zastawów lub w drodze publicznego przetargu, który przeprowadzi notariusz lub komornik zgodnie z art. 

24 wyżej powołanej ustawy. Treść umowy nie odbiega od treści tego rodzaju umów standardowo stosowanych 

przez banki w obrocie.  

 

Przedmiotem trójstronnego aneksu nr 2 z dnia 16 lutego 2009 roku jest zmiana zastawcy na Arteria Retail S.A. w 

związku z nabyciem przez Arteria Retail S.A. opisanego w umowie przedmiotu zastawu (tj. zapasy). W 

odniesieniu do przedmiotu zastawu Arteria Retail S.A. poddała się egzekucji do kwoty najwyższej sumy 

zabezpieczenia w zakresie wierzytelności Banku oraz wydania przedmiotu zastawu i poszczególnych rzeczy 

ruchomych wchodzących w jego skład. Zmianę zastawcy potwierdza Postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy, Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 16 marca 2009 roku (sygn. Akt WA XI Ns-Rej. Za 

2665/09/709).  

 

Umowa z dnia 6 czerwca 2008 roku o przelew wierzytelności zawarta przez Emitenta z Raiffeisen Bank 
Polska S.A. wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 lutego 2009 roku (zmiana cedenta na Arteria Retail S.A.) 
 

W dniu 6 czerwca 2008 roku Emitent zawarł z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę o przelew wierzytelności. Na 

podstawie aneksu nr 1 do wyżej wymienionej umowy zawartego w dniu 16 lutego 2009 roku pomiędzy Raiffeisen 

Bank Polska S.A., Emitentem oraz Arteria Retail S.A. strony postanowiły, iż w związku ze zmianą podmiotową 

dokonaną w Umowie o Limit Wierzytelności nr CRD/L/27926/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku zawartej pomiędzy 

Emitentem a Bankiem, prawa i obowiązku Emitenta z umowy o przelew wierzytelności przejmuje nowy cedent tj. 
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Arteria Retail S.A. Na mocy omawianego aneksu nr 1 uzgodniono wykaz dłużników Arteria Retail S.A. objętych 

umową o przelew wierzytelności. 

 

Umowa o udzielenie gwarancji bankowej nr 8128-0360 zawarta w dniu 23 kwietnia 2009 roku pomiędzy 
Arteria Retail S.A. a Deutsche Bank PBC S.A. („Bank”) 
 

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Bank gwarancji bankowej w celu zabezpieczenia należytego 

wykonania zobowiązań Arteria Retail S.A. względem Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z tytułu Umowy o współpracy z zakresie dystrybucji produktów i 

usług z dnia 20 marca 2009 roku. Gwarancja opiewa na kwotę 300.000,00 złotych i jest ważna do dnia 27 

kwietnia 2010 roku.   

 

Zabezpieczeniem udzielonej gwarancji są: (i) depozyt pieniężny złożony przez Arteria Retail S.A. na rachunku 

Banku w wysokości 150.000,00 złotych w trybie art. 102 Prawa Bankowego, (ii) oświadczenia Arteria Retail S.A. 

oraz poręczyciela wekslowego (Emitenta) o poddaniu się egzekucji w trybie Prawa Bankowego, (iii) 

pełnomocnictwo do dysponowania przez Bank rachunkami bieżącymi Arteria Retail oraz poręczyciela 

wekslowego (Emitenta) prowadzonymi w Banku, (iv) weksel własny in blanco na zabezpieczenie wierzytelności 

Banku wystawiony przez Arteria Retail S.A. poręczony przez Emitenta.   

 

W wykonaniu umowy o udzielnie gwarancji bankowej nr 8128-0360 z dnia 23 kwietnia 2009 roku: 

- pomiędzy Arteria Retial S.A. a Bankiem zawarta została umowa o depozyt pieniężny wraz 

z oświadczeniem Banku o przyjęciu depozytu,  

- Arteria Retail S.A. oraz Emitent złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie ustawy Prawo 

Bankowe do kwoty 600.000,00 złotych (Bank może wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi 

egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 kwietnia 2013 roku), 

- zostały udzielone przez Arteria Retail S.A. oraz Emitenta pełnomocnictwa do bieżących rachunków 

bankowych, 

- został wydany weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Arteria Retail S.A. i 

poręczony przez Emitenta.  

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ GALLUP POLSKA SP. Z O.O. 
 

Umowa poręczenia z dnia 9 marca 2009 roku zawarta pomiędzy Gallup Polska S.A. a Deutsche Bank PBC 
S.A. z siedzibą w Warszawie wraz z aneksem z dnia 11 marca 2009 roku (podwyższenie kwoty poręczenia) 
 

Przedmiotem umowy poręczenia z dnia 9 marca 2009 roku jest udzielenie przez Gallup Polska Sp. z o.o. 

poręczenia długu Emitenta (odpowiedzialność solidarna) wynikającego z umowy kredytu inwestycyjnego nr 

KIN\0918234 z dnia 9 marca 2009 roku wobec Deutsche Bank PBC S.A. do kwoty 1.990.000,00 złotych.  Kredyt 

został udzielony Emitentowi w celu sfinansowania zakupu udziałów Gallup Polska Sp. z o.o. Poręczenie 

udzielone jest na okres do dnia 15 marca 2012 roku. Załącznikiem nr 1 do umowy poręczenia jest poddanie się 

przez Gallup Polska Sp. z o.o. egzekucji zgodnie z art. 96-98 Prawa Bankowego do kwoty 1.990.000,00 złotych, z 

możliwością nadania tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 15 marca 2012 roku.  
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Na mocy Aneksu nr 1 do umowy poręczenia zawartego w dniu 11 marca 2009 roku kwota poręczenia została 

podwyższona do 2.600.000,00 złotych. Równocześnie Gallup Polska Sp. z o.o. złożył oświadczenie o poddaniu 

się egzekucji do tak zwiększonej kwoty. 

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ SELLPOINT SP. Z O.O. (POPRZEDNIO ONE 2 ONE 

COMMUNICATION SP. Z O.O.) 
 

Umowa nr 680/2008/0000026/00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku o kredyt złotowy w rachunku bieżącym 
zawarta pomiędzy One 2 One Communication Sp. z o.o. (aktualnie Sellpoint Sp. z o.o.) a ING Bank Śląski 
S.A. („Bank”) wraz z aneksem nr 1 z dnia 30 lipca 2009 roku i Umową przelewu wierzytelności z 
monitoringiem 

 

Na podstawie umowy kredytowej Bank udzielił Sellpoint Sp. z o.o. kredytu złotowego w rachunku bankowym w 

wysokości 1.500.000,00 złotych. Kredyt został udzielony wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej.  

Termin spłaty kredytu został ustalony pierwotnie na dzień 20 sierpnia 2009 roku, a na mocy aneksu nr 1 nastąpiła 

zmiana tego terminu na dzień 30 września 2009 roku. Wykorzystanie  kredytu będzie następowało przez 

dokonywanie obciążeń rachunku skutkujących powstaniem salda ujemnego w rachunku. Spłata kredytu jest 

dokonywana w ten sposób, iż każdy wpływ środków na rachunek bankowy przeznaczony do obsługi kredytu, 

przeznaczony jest na spłatę kredytu, powodując tym samym odnowienie maksymalnego pułapu zadłużenia o 

kwotę dokonanej spłaty. 

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów 

bankowych i marży Banku w wysokości 1,7 punktu procentowego. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: (i) weksel własny wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją 

wekslową poręczony przez Trimtab S.A., (ii) cesja wierzytelności (z monitoringiem) w wysokości 150% kwoty 

przyznanego kredytu z kontraktów zawartych przez Sellpoint Sp. z o.o. zaakceptowanych przez Bank. Aktualnie 

dotyczy to kontraktu z PTK Centertel Sp. z o.o.  

Umowa w kwestii zdarzeń, które są kwalifikowane jako naruszenie umowy kredytowej odsyła do „Regulaminu 

Świadczenia na rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług Obciążonych Ryzykiem 

Kredytowym”. Dodatkowo w umowie jako przypadek naruszenia umowy zostało zakwalifikowane zdarzenie 

polegające na niewywiązaniu się przez Sellpoint Sp. z o.o. lub Trimtab S.A. z jakiejkolwiek umowy zawartej z 

bankiem lub inną instytucją finansową. Wystąpienie przypadku naruszenia umowy kredytowej uprawnia bank 

m.in. do wypowiedzenia umowy w części lub całości. 

Na mocy umowy kredytowej Sellpoint Sp. z o.o. zobowiązał się do przeprowadzania 90% przychodów netto ze 

sprzedaży przez rachunek prowadzonych w banku. 

W dniu 20 sierpnia 2008 roku Sellpoint Sp. z o.o. złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 

2.250.00,00 złotych. Na podstawie ww. oświadczenia Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpić 

do sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 20 sierpnia 2012 roku. W tym samym dniu 

analogiczne oświadczenie złożył Trimtab S.A. jako poręczyciel wekslowy.   

W dniu 20 sierpnia 2008 roku, w wykonaniu opisanej wyżej umowy kredytowej Sellpoint Sp. z o.o. zawarł z 

Bankiem umowę przelewu wierzytelności z tytułu umowy handlowej z monitoringiem. Na podstawie ww. umowy 
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przelewu Sellpoint Sp. z o.o. w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego udzielonego przez Bank przeniosła na 

Bank swoją wierzytelność wynikającą z umowy o współpracy zawartej z Polską Telefonią Komórkową – Centertel 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2006 roku. Umowa przelewu jest standardowa – 

powszechnie stosowana przez banki w obrocie. Przelew wierzytelności został zawarty z zastrzeżeniem warunku 

rozwiązującego, którym jest zaspokojenie w pełni wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu. Przelew obejmuje 

również wierzytelności przyszłe wynikające z przyszłych umów zawartych przez Sellpoint Sp. z o.o. z Polską 

Telefonią Komórkową – Centertel Sp. z o.o. (a więc wierzytelności wynikające z obecnie obowiązującej umowy z 

dnia 15 grudnia 2008 roku.  

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ POLYMUS SP. Z O.O. 
 

Umowa Kredytowa z nr 02/172/09/Z/VV z dnia 13 lipca 2009 roku o kredyt w rachunku bieżącym zawarta 
pomiędzy Polymus Sp. z o.o. a BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”)  
 
Umowa Kredytowa z nr 02/172/09/Z/VV z dnia 13 lipca 2009 roku o kredyt w rachunku bieżącym zawarta 

pomiędzy Polymus Sp. z o.o. a Bankiem przewiduje, iż Polymus Sp. z o.o. może zadłużać się z tytułu 

udzielonego kredytu bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych do aktualnie uzgodnionej z 

Bankiem kwoty w okresie od dnia 28 sierpnia 2009 roku do dnia 26 sierpnia 2010 roku. Przeznaczeniem kredytu 

jest finansowanie bieżącej działalności Polymus Sp. z o.o. Wykorzystanie kredytu następuje w drodze realizacji 

zleceń płatniczych w ciężar rachunku bieżącego Polymus Sp. z o.o. powodując lub zwiększając saldo debetowe 

na tym rachunku do uzgodnionej wysokości. Spłata kredytu następuję poprzez zapewnienie w terminach spłaty 

odpowiedniej ilości środków pieniężnych na rachunku bieżącym, a gdy środki te nie są wystarczające, Bank jest 

upoważniony do obciążenia innych rachunków Polymus Sp. z o.o. prowadzonych w Banku. Ostateczna spłata 

salda debetowego na rachunku bieżącym nastąpi do dnia 27 sierpnia 2010 roku. 

 

Maksymalna wysokość kredytu (salda debetowego) wynosi 1.000.000,00 złotych. Oprocentowanie kredytu jest 

równe zmiennej stopie procentowej WIBOR dla depozytów O/N z notowania na 1 dzień roboczy przed datą 

pozostawienia środków do dyspozycji powiększonej o marżę banku w wysokości 2,8 p.p. (lub w wypadku 

zaistnienia podstaw marżę zmienioną przez Bank). Bank pobiera również prowizję od zaangażowania liczoną od 

niewykorzystanej kwoty udzielonego kredytu w wysokości 1,4 % w stosunku rocznym. 

 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są: (i) weksel in blanco wystawiony przez Polymus Sp. z o.o. wraz z deklaracją 

wekslową, (ii) cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Polymus Sp. z o.o. na podstawie umowy o cesję 

globalną należności nr 02/070/09 z dnia 13 lipca 2009 roku stanowiącej załącznik do umowy kredytowej. 

 

Ponadto Polymus Sp. z o.o. w dniu 13 lipca 2009 roku złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się 

egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 1.200.000,00 złotych, przy czym Bank może 

wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 27 sierpnia 2011 roku. 

 

Pozostałe postanowienia umowy mają charakter standardowy, przy czym Polymus Sp. z o.o. zobowiązał się nie 

udzielać poręczeń ani gwarancji za inne podmioty przekraczających 15% aktywów netto wykazanych w rocznym 

sprawozdaniu finansowym. 
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W wykonaniu zabezpieczeń, w dniu 13 lipca 2009 roku zawarta została pomiędzy Bankiem a Polymus Sp. z o.o. 

Umowa o cesję globalną należności nr 02/070/09. Na zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu kredytobiorca 

przeniósł na Bank wszystkie swoje wierzytelności pieniężne i związane z nimi roszczenia powstałe za stosunków 

łączących Polymus Sp. z o.o. z jego odbiorcami, w tym wierzytelności przyszłe (pod warunkiem, że powstaną) do 

wysokości zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu wraz odsetkami i innymi kosztami. Przelew wierzytelności 

istniejących został dokonany pod warunkiem zawieszającym, że nastąpi naruszenie warunków umowy 

kredytowej, w przeciwnym wypadku Bank nie podejmuje żadnych czynności na podstawie niniejszej umowy w 

odniesieniu do scedowanej wierzytelności. Obowiązkiem Polymus Sp. z o.o. jest przekazywanie wpływów od 

odbiorców na rachunek prowadzony w Banku.   

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ RIGALL DISTRIBUTION SP. Z O.O.  
 

Umowa pożyczki z dnia 14 października 2009 roku zawarta przez Emitenta z RIGALL DISTRIBUTION Sp. z 
o.o. 
 

Umowa została opisana w punkcie 22.7 niniejszego Memorandum. 

 
Umowa nr 680/2009/00001645/00 z dnia 2 października 2009 roku o kredyt złotowy w rachunku bankowym 
zawarta pomiędzy RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) a ING Bank Śląski S.A. („Bank”)  

Na podstawie umowy kredytowej Bank udzielił RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. kredytu złotowego w rachunku 

bankowym do wysokości 1.500.000,00 złotych. Kredyt został udzielony wyłącznie na finansowanie bieżącej 

działalności gospodarczej.  

Kredyt jest udzielany na okres od dnia udostępnienia do dnia 2 października 2010 roku.  

Wykorzystanie kredytu będzie następowało przez dokonywanie obciążeń rachunku skutkujących powstaniem 

salda ujemnego w rachunku. Spłata kredytu jest dokonywana w ten sposób, iż każdy wpływ środków na rachunek 

bankowy przeznaczony do obsługi kredytu, przeznaczony jest na spłatę kredytu, powodując tym samym 

odnowienie maksymalnego pułapu zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty. 

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów 

międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,8 punktu procentowego. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: (i) weksel własny wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją 

wekslową poręczony przez Emitenta (ii) zastaw rejestrowy na aktywach RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o.  

Umowa w kwestii zdarzeń, które są kwalifikowane jako naruszenie umowy kredytowej odsyła do „Regulaminu 

Świadczenia na rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług Obciążonych Ryzykiem 

Kredytowym”. Dodatkowo w umowie jako przypadek naruszenia umowy zostało zakwalifikowane zdarzenie 

polegające na niepoinformowaniu Banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu kontraktów handlowych pomiędzy 

Kredytobiorcą a Citibankiem Handlowym S.A. bądź niewywiązaniu się przez Trimtab S.A. lub Sellpoint Sp. z 

o.o.(poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.) z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem lub inną 

instytucją finansową. Wystąpienie przypadku naruszenia umowy kredytowej uprawnia Bank m.in. do 

wypowiedzenia umowy w części lub całości. 

Na mocy umowy kredytowej Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do tego, że w całym okresie kredytowania 

minimalne wpływy na rachunek prowadzony w Banku będą nie niższe niż 3.000.000,00 złotych w każdym 

miesiącu kalendarzowym począwszy od miesiąca listopada 2009 roku. Kredytobiorca nie może bez uprzedniej, 
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pisemnej zgody Banku zaciągać kredytów i pożyczek w innych bankach ani zobowiązań w formie poręczeń, 

gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę trzecią na innej podstawie prawnej.   

W wykonaniu umowy Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.250.000,00 PLN. 

Na podstawie ww. oświadczenia Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpić do Sądu o nadanie 

temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 2 października 2013 roku.   

Na identycznych zasadach oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.250.000,00 złotych złożył Emitent 

jako poręczyciel wekslowy.  

 

Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów z dnia 2 października 2009 roku zawarta pomiędzy 
RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. („Zastawca”) a ING Bank Śląski S.A. („Bank”)  

Umowa zastawu rejestrowego zawarta została w wykonaniu umowy nr 680/2009/00001645/00 z dnia 2 

października 2009 roku o kredyt złotowy w rachunku bankowym, jako zabezpieczenie przedmiotowej umowy 

kredytowej. 

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 2.250.000,00 złotych 

tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnej (kwota główna, odsetki, opłaty i prowizje) z tytułu 

udzielonego kredytu.  

Przedmiotem zastawu jest zbiór: (i) wszystkich rzeczy ruchomych będących własnością Zastawcy, (ii) wszystkich 

zbywalnych i mogących stanowić przedmiot zastawu rejestrowego praw majątkowych przysługujących Zastawcy, 

(iii) wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych nabytych przez Zastawcę po dacie zawarcia umowy – które 

łącznie wchodzą w skład przedsiębiorstwa Zastawcy w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego stanowiąc 

zorganizowaną całość gospodarczą, położony w Gdyni przy ul. Wolności 11A, o ogólnej wartości wynoszącej w 

dniu zawarcia umowy 6.610.830,00 złotych ustalonej na podstawie bilansu na dzień 30 czerwca 2009 roku. 

Przedmiot zastawu pozostaje zasadniczo w posiadaniu Zastawcy i wyłącznie Zastawca pobiera z niego pożytki, o 

ile nie nastąpi przypadek naruszenia umowy kredytowej. Obowiązkiem Zastawcy jest m.in. przedstawianie 

Bankowi zestawień rzeczy obciążonych zastawem, w okresach kwartalnych.  

Zastawca udzielił ponadto Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu wszelkich 

czynności jakie Zastawca jest zobowiązany dokonać na postawie umowy, przy czym prawa te wykonywane będą 

dopiero po wystąpieniu przypadku naruszenia umowy kredytowej. Jeżeli zabezpieczona wierzytelność stanie się 

wymagalna Bank może żądać od Zastawcy przeprowadzania spisu z natury składników majątkowych 

stanowiących przedmiot zastawu – nie później niż w terminie 3 dni roboczych, w obecności przedstawiciela 

Banku. 

Zaspokojenie z zastawu rejestrowego może nastąpić, według wyboru Banku: (i) w drodze sądowego 

postępowania egzekucyjnego, (ii) poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność (wg wartości ustalonej 

przez biegłego rzeczoznawcę wyznaczonego przez Bank), (iii) w drodze sprzedaży w publicznym przetargu 

przeprowadzonym przez notariusza lub komornika.  

Zastaw rejestrowy wygasa z chwilą pełnego zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności, chyba że zostanie 

zwolniony przez Bank przed tą datą.  
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Umowa o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej nr 680/2009/00001646/00 z dnia 2 
października 2009 roku zawarta pomiędzy RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. („Kredytobiorca”) a ING Bank 
Śląski S.A. („Bank”)  

Na podstawie umowy kredytowej ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) udzielił Kredytobiorcy 

kredytu obrotowego w formie linii odnawialnej do wysokości 1.500.000,00 złotych.  

Kredyt został udzielony wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Kredytobiorcy związanej z 

wydatkami na reklamę, marketing, badania marketingowe oraz szkolenia pracowników. 

Kredyt jest udzielany na okres od dnia udostępnienia do dnia 2 października 2010 roku.  

Kredyt jest udostępniany w rachunku kredytowym, którego numer zostanie wskazany przez Bank wraz z 

pierwszym wyciągiem z tego rachunku. Wykorzystanie kredytu będzie następowało na postawie dyspozycji 

uruchomienia realizowanej w ciężar rachunku kredytowego na dobro rachunku podstawowego, a po 

udostępnieniu Kredytobiorcy numeru rachunku kredytowego także na podstawie dyspozycji uruchomienia 

realizowanej w ciężar rachunku kredytowego składanej w formie polecenia przelewu.  

Spłata kredytu jest dokonywana w drodze obciążenia przez Bank rachunku podstawowego lub uznania rachunku 

kredytowego. Spłata powoduje odnowienie maksymalnego pułapu zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty.  

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów 

międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,8 punktu procentowego. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: (i) weksel własny wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją 

wekslową poręczony przez Emitenta (ii) zastaw rejestrowy na aktywach RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o.  

Umowa w kwestii zdarzeń, które są kwalifikowane jako naruszenie umowy kredytowej odsyła do „Regulaminu 

Świadczenia na rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług Obciążonych Ryzykiem 

Kredytowym”. Dodatkowo w umowie jako przypadek naruszenia umowy zostało zakwalifikowane zdarzenie 

polegające na niepoinformowaniu Banku o rozwiązaniu lub wygaśnięciu kontraktów handlowych pomiędzy 

kredytobiorcą a Citibankiem Handlowym S.A. bądź niewywiązaniu się przez Trimtab S.A. lub Sellpoint Sp. z o.o. 

(poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.) z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją 

finansową. Wystąpienie przypadku naruszenia umowy kredytowej uprawnia Bank m.in. do wypowiedzenia umowy 

w części lub całości. 

Na mocy umowy kredytowej Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do tego, że w całym okresie kredytowania 

minimalne wpływy na rachunek prowadzony w Banku będą nie niższe niż 3.000.000,00 złotych w każdym 

miesiącu kalendarzowym począwszy od miesiąca listopada 2009 roku. Kredytobiorca nie może bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Banku zaciągać kredytów i pożyczek w innych bankach ani zobowiązań w formie poręczeń, 

gwarancji lub obowiązku świadczenia za osobę trzecią na innej podstawie prawnej.   

W wykonaniu umowy Kredytobiorca złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.250.000,00 PLN. 

Na podstawie ww. oświadczenia Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpić do Sądu o nadanie 

temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 2 października 2013 roku.   

Na identycznych zasadach oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.250.000,00 złotych złożył Emitent 

jako poręczyciel wekslowy.  

 
Umowa zastawu rejestrowego na zbiorze aktywów z dnia 2 października 2009 roku zawarta pomiędzy 
RIGALL DISTRIBUTION Sp. z o.o. („Zastawca”) a  ING Bank Śląski S.A. („Bank”)  
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Umowa zastawu rejestrowego zawarta została w wykonaniu umowy nr 680/2009/00001646/00 z dnia 2 

października 2009 roku o kredyt złotowy obrotowy w formie linii odnawialnej, jako zabezpieczenie przedmiotowej 

umowy kredytowej. 

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 2.250.000,00 złotych 

tytułem zabezpieczenia spłaty wierzytelności pieniężnej (kwota główna, odsetki, opłaty i prowizje) z tytułu 

udzielonego kredytu.  

Przedmiotem zastawu jest zbiór: (i) wszystkich rzeczy ruchomych będących własnością Zastawcy, (ii) wszystkich 

zbywalnych i mogących stanowić przedmiot rejestrowego praw majątkowych przysługujących Zastawcy, (iii) 

wszystkich rzeczy ruchomych i praw majątkowych nabytych przez Zastawcę po dacie zawarcia umowy – które 

łącznie wchodzą w skład przedsiębiorstwa Zastawcy w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego stanowiąc 

zorganizowaną całość gospodarczą, położony w Gdyni przy ul. Wolności 11A, o ogólnej wartości wynoszącej w 

dniu zawarcia umowy 6.610.830,00 złotych ustalonej na podstawie bilansu na dzień 30 czerwca 2009 roku. 

Przedmiot zastawu pozostaje zasadniczo w posiadaniu Zastawcy i wyłącznie Zastawca pobiera z niego pożytki, o 

ile nie nastąpi przypadek naruszenia umowy kredytowej. Obowiązkiem Zastawcy jest m.in. przedstawianie 

Bankowi zestawień rzeczy obciążonych zastawem, w okresach kwartalnych.  

Zastawca udzielił ponadto Bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu wszelkich 

czynności jakie Zastawca jest zobowiązany dokonać na postawie umowy, przy czym prawa te wykonywane będą 

dopiero po wystąpieniu przypadku naruszenia umowy kredytowej. Jeżeli zabezpieczona wierzytelność stanie się 

wymagalna Bank może żądać od Zastawcy przeprowadzania spisu z natury składników majątkowych 

stanowiących przedmiot zastawu – nie później niż w terminie 3 dni roboczych, w obecności przedstawiciela 

Banku. 

Zaspokojenie z zastawu rejestrowego może nastąpić, według wyboru Banku: (i) w drodze sądowego 

postępowania egzekucyjnego, (ii) poprzez przejęcie przedmiotu zastawu na własność (wg wartości ustalonej 

przez biegłego rzeczoznawcę wyznaczonego przez Bank), (iii) w drodze sprzedaży w publicznym przetargu 

przeprowadzonym przez notariusza lub komornika.  

Zastaw rejestrowy wygasa z chwilą pełnego zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności, chyba że zostanie 

zwolniony przez Bank przed tą datą.  

 

UMOWY ZAWARTE PRZEZ TRIMTAB S.A. 
 
Umowa nr 8752007001001013/00 z dnia 26 października 2007 roku o kredyt złotowy w rachunku 
bankowym zawarta pomiędzy Trimtab S.A. a ING Bank Śląski S.A. („Bank”) wraz aneksem nr 2 z dnia 20 
kwietnia 2009 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 30 lipca 2009 roku 

 

Na podstawie umowy kredytowej Bank udzielił Trimtab S.A. kredytu złotowego w rachunku bankowym do 

wysokości 650.000,00 złotych. Kredyt został udzielony wyłącznie na finansowanie bieżącej działalności 

gospodarczej.  

Na mocy aneksu nr 2 z dnia 20 kwietnia 2009 roku termin spłaty kredytu został przedłużony do dnia 30 lipca 2009 

roku, a dotychczasowa treść umowy kredytu przyjęła brzmienie określone w załączniku nr 1 do aneksu. Na mocy 

aneksu nr 3 z dnia 30 lipca 2009 roku termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 30 września 2009 roku. 
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Wykorzystanie kredytu będzie następowało przez dokonywanie obciążeń rachunku skutkujących powstaniem 

salda ujemnego w rachunku. Spłata kredytu jest dokonywana w ten sposób, iż każdy wpływ środków na rachunek 

bankowy przeznaczony do obsługi kredytu, przeznaczony jest na spłatę kredytu, powodując tym samym 

odnowienie maksymalnego pułapu zadłużenia o kwotę dokonanej spłaty. 

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów 

bankowych i marży Banku w wysokości 2,0 punktu procentowego. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: (i) weksel własny wystawiony przez kredytobiorcę wraz z deklaracją 

wekslową poręczony przez Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.) (ii) poręczenie 

cywilne udzielone przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Warszawie do wysokości 70% 

kwoty udzielonego kredytu, na okres do ośmiu miesięcy po zakończeniu okresu kredytowania tj. do dnia 31 

marca 2010 roku.  

Umowa w kwestii zdarzeń, które są kwalifikowane jako naruszenie umowy kredytowej odsyła do „Regulaminu 

Świadczenia na rzecz Klientów Korporacyjnych Usług Kredytowych oraz Innych Usług Obciążonych Ryzykiem 

Kredytowym”. Dodatkowo w umowie jako przypadek naruszenia umowy zostało zakwalifikowane zdarzenie 

polegające na niewywiązaniu się przez Trimtab S.A. lub Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One 

Communication Sp. z o.o.) z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją finansową. Wystąpienie 

przypadku naruszenia umowy kredytowej uprawnia Bank m.in. do wypowiedzenia umowy w części lub całości. 

Na mocy umowy kredytowej Trimtab S.A. zobowiązał się do przeprowadzania 100% przychodów netto ze 

sprzedaży przez rachunek prowadzony w Banku. 

W wykonaniu umowy Trimtab S.A. złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 975.000,00 PLN. Na 

podstawie ww. oświadczenia Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpić do Sądu o nadanie temu 

tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2012 roku.   

Umowa o kredyt złotowy obrotowy nr 8752008001000402/00 z dnia 20 sierpnia 2008 roku zawarta 
pomiędzy Trimtab S.A. („Trimtab”) a ING Bank Śląski S.A. („Bank”) wraz aneksem nr 2 z dnia 20 kwietnia 
2009 roku oraz aneksem nr 3 z dnia 30 lipca 2009 roku 

Na podstawie umowy kredytowej ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) udzielił Trimtab kredytu 

złotowego w wysokości 650.000,00 PLN.  

Kredyt został udzielony wyłącznie na finansowanie aktywów obrotowych Trimtab w zakresie prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej.  

Na mocy aneksu nr 2 z dnia 20 kwietnia 2009 roku termin spłaty kredytu został przedłużony do dnia 30 lipca 2009 

roku, a dotychczasowa treść umowy kredytu przyjęła brzmienie określone w załączniku nr 1 do aneksu. Na mocy 

aneksu nr 3 z dnia 30 lipca 2009 roku termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia 30 września 2009 roku. 

Spłata kredytu będzie dokonana w drodze pobrania przez Bank środków finansowych z rachunków bankowych 

Trimtab prowadzonych przez Bank bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji.  

Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów 

bankowych i marży Banu w wysokości 1,7 punktu procentowego. 

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel własny udzielony przez Trimtab wraz z deklaracją wekslową 

poręczony przez Sellpoint Sp. z o.o. (poprzednio One 2 One Communication Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie 

(dalej: „Sellpoint”) oraz cesja wierzytelności w wysokości niższej niż kwota przyznanego kredytu z kontraktów 
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zawartych przez Sellpoint z British American Tobbacco Polska S.A. (umowa z dnia 1 stycznia 2007 roku oraz 

umowa z dnia 26 czerwca 2007 roku). 

Umowa przewiduje standardowe postanowienia dotyczące naruszenia warunków umowy kredytowej (m.in. 

zagrożenie terminowej spłaty kredytu, niewywiązani się z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy 

kredytowej). Jednym ze szczególnych przypadków naruszenia umowy jest również niewywiązanie się przez o2o 

(podmiotu powiązanego) z postanowień jakiejkolwiek umowy zawartej z Bankiem. 

Na mocy umowy kredytowej Trimtab zobowiązał się do informowania Banku o jakiejkolwiek zmianie 

organizacyjno - prawnej swojej działalności, zmianie składu właścicielskiego jak również do przeprowadzania 

całości przychodów netto ze sprzedaży przez rachunek Trimtab prowadzonych w Banku. 

W dniu 20 sierpnia 2008 roku Trimtab złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 975.000,00 PLN. 

Na podstawie ww. oświadczenia Bank może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpić do Sądu o nadanie 

temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2012 roku.   

 

Umowa Przelewu Wierzytelności z Tytułu Umowy Handlowej z Monitoringiem nr 680/2009/00000924/05 z 
dnia 20 kwietnia 2009 roku zawarta pomiędzy Trimtab S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”) 

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu w dniu 20 kwietnia  2008 roku, Trimtab S.A. zawarł z Bankiem umowę 

przelewu wierzytelności z tytułu umowy handlowej z monitoringiem. Na podstawie ww. umowy przelewu Trimtab 

S.A. w celu zabezpieczenia kredytu obrotowego udzielonego przez Bank przeniósł na Bank swoją wierzytelność 

wynikającą z umowy handlowej nr 03/04/2009 dotyczącej odsprzedaży licencji, uruchomienia i udostępnienia 

internetowego narzędzia informatycznego zawartej w dniu 1 kwietnia 2009 roku pomiędzy Trimtab S.A. a Falon 

S.A. do wysokości zadłużenia wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami. Umowa przelewu jest 

standardowa – powszechnie stosowana przez banki w obrocie. Przelew wierzytelności został zawarty z 

zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, którym jest zaspokojenie w pełni wierzytelności Banku z tytułu umowy 

kredytu. 
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23 INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW 
OŚWIADCZENIE O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU 

 

W Memorandum Informacyjnym nie zamieszczono oświadczenia lub raportu osoby określanej jako ekspert. W 

Memorandum Informacyjnym zamieszczono informacje uzyskane od osób trzecich. Wykaz tych informacji wraz 

ze źródłami znajduje się w pkt. III.6.6. Emitent potwierdza, że informacje te zostały dokładnie powtórzone oraz, że 

w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych 

przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby 

niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 
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24 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU 

Zarząd oświadcza, że w okresie ważności Memorandum Informacyjnego, w siedzibie Spółki w Warszawie przy 

ulicy Rosoła 10, można zapoznawać się z następującymi dokumentami (lub ich kopiami): 

1. Statut Emitenta. 

2. Odpis z KRS Spółki. 

3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 17 marca 2009 (w tym uchwała 

nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii D). 

4. Uchwały nr 17 oraz 18 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 maja 2009 w 

sprawie wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w 

sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu 

na rynku regulowanym, dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym 

Depozytem Papierów Wartościowych S.A.). 

5. Skonsolidowane i jednostkowe informacje finansowe Emitenta za okres objęty historycznymi danymi 

finansowymi. 

6. Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. 

(jednostkowego i skonsolidowanego) za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. wraz z danymi 

porównywalnymi za okres poprzedni 

7. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. (jednostkowego i 

skonsolidowanego) za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres 

poprzedni. 

8. Opinia Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. (jednostkowego i 

skonsolidowanego) za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wraz z danymi porównywalnymi za 

okres poprzedni. 

9. Opinia Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Arteria S.A. za 

okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wraz z danymi porównywalnymi za okres poprzedni. 

10. Historyczne dane finansowe jednostek zależnych Emitenta za 2 ostatnie lata obrachunkowe. 

11. Wszystkie raporty, pisma, oświadczenia i inne dokumenty do których odniesienia lub których fragmenty 

znajdują się w Memorandum Informacyjnym 

Memorandum Informacyjne zostanie udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki: 

www.arteriasa.pl, Zgodnie z art. 47 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej w przypadku udostępnienia Memorandum 

Informacyjnego wyłącznie w formie elektronicznej, Emitent jest zobowiązany na żądanie osoby zainteresowanej, 

zgłoszone w terminie ważności Memorandum Informacyjnego, do nieodpłatnego dostarczenia Memorandum 

Informacyjnego w postaci drukowanej w miejscu przyjęcia żądania.  
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25 INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Przedsiębiorstwa, w których Emitent posiada udział w ich kapitale, który może mieć znaczący wpływ na ocenę 

jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków, zostały przedstawione w punkcie III.7.2 

Memorandum. Opis działalności tych Spółek został umieszczony w punkcie III.6.1 niniejszego Memorandum. 

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej (na poziomie skonsolidowanym) została opisana w punktach III.8, III.9, 

III.10 oraz III.20 

Na dzień stwierdzenia równoważności niniejszego Memorandum jedynie posiadany przez Emitenta udział w 

kapitale spółek Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. oraz Sellpoint Finanse Sp. z o.o. nie ma 

znaczącego wpływu na ocenę jego własnych aktywów i pasywów, sytuacji finansowej oraz zysków, z uwagi na 

fakt, że wskazane spółki nie prowadzą obecnie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. 

Tabela 77 Informacje dotyczące przedsiębiorstw z Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł) 

Rok Arteria 
Retail 

Rigal 
Distribution 

Gallup 
Polska 

Polymus Trimtab 

Ilość Ilość Ilość Ilość Ilość 
Kapitał wyemitowany 3 000 50 200 200 1 500 
Rezerwy 13 25 85 173 115 

Zyski i straty wynikające z normalnej działalności po 
opodatkowaniu za ostatni rok obrotowy 

-252 5 264 -151 1 001 839 

Wartość, według której Emitent zobowiązany do 
publikowania dokumentów rejestracyjnych ujawnia akcje 
posiadane na rachunkach  

3 233 14 745 3 292 8 584 9 962 

Kwota pozostająca do zapłaty z tytułu posiadanych akcji 0 0 0 0 0 

kwota dywidendy z tytułu posiadanych akcji otrzymana w 
ostatnim roku obrotowym 

0 2 960 0 0 0 

kwota należności Emitenta wobec przedsiębiorstwa (w 
tys. zł na dzień stwierdzenia równoważności) 

296 0 0 14 640 

kwota zobowiązań Emitenta wobec przedsiębiorstwa (w 
tys. zł na dzień stwierdzenia równoważności) 

714 24 1 853 72 455 

Źródło: Emitent 
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26 WYKAZ INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W MEMORANDUM 
INFORMACYJNYM PRZEZ ODESŁANIE 

 

Informacje wyłączone i uzupełnione przez 
odniesienie 

Dokument do którego odesłanie zamieszczone jest w 
Memorandum Informacyjnym 

Oświadczenie stwierdzające, czy Emitent stosuje się 

do zasad ładu korporacyjnego 

Raport „Stosowanie dobrych praktyk 2008 

zaprezentowany został w formie załącznika do Raportu 

Rocznego Grupy Kapitałowej Arteria SA za  2008 rok z 

dnia 30 kwietnia 2009 roku. Raport jest dostępny na 

stronie internetowej www.arteriasa.pl w zakładce relacje 

inwestorskie  

Warunki emisji akcji serii D Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 

17.03.2009 roku, podane do publicznej wiadomości w 

raporcie bieżącym nr 23/2009 z dnia 17.03.2009 

Zasady zobowiązania do niezbywalności oraz nie 

obciążania Akcji Serii D przez nowych właścicieli  

Raport bieżący Arteria S.A. nr 32/2009 „Przejęcie 

Trimtab S.A. Nabycie aktywów o znacznej wartości” z 

dnia 31 marca 2009 roku  

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 

dnia 20 maja 2009 nr 17 w sprawie wprowadzenia 

Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich 

dematerializacji oraz uchwałę Nr 18 w sprawie 

udzielenia Zarządowi upoważnienia do podjęcia 

wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

związanych z dematerializacją Akcji Serii D oraz 

wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku 

regulowanym 

Treści uchwał nr 17 i Nr 18 z zostały podane do 

publicznej wiadomości w dniu 20.05.09 r. w raporcie 

bieżącym numer 53/2009. Teść uchwał jest 

opublikowana na stronie internetowej Emitenta 

www.arteriasa.pl w zakładce relacje inwestorskie 

(dokładny adres: 

http://www.arteriasa.com/arteria/userfiles/file/raport%20_

53_uchwaly.pdf) oraz dostępna jest w siedzibie Emitenta 

przy ulicy Rosoła 10 w Warszawie 

 

Statut Emitenta Statut Emitenta – statut Emitenta jest opublikowany na 

stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.pl w 

zakładce relacje inwestorskie (dokładny adres:  

http://www.arteriasa.com/images/stories/lad_korporacyjn

y/Statut.pdf 

Informacje o warunkach oferty oraz wprowadzeniu do 

obrotu 

 

 

 

 

 

 

Oraz 

1. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie z dnia 17.03.2009 roku, 

podane do publicznej wiadomości w raporcie 

bieżącym nr 23/2009 z dnia 17.03.2009, 

dostępne na stronie internetowej Emitenta 

www.arteriasa.pl w zakładce relacje 

inwestorskie pod adresem 

http://www.arteriasa.com/index.php/inwestorzy/r
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Informacje wyłączone i uzupełnione przez 
odniesienie 

Dokument do którego odesłanie zamieszczone jest w 
Memorandum Informacyjnym 

 

Informacje o Umowie objęcia akcji z dnia 30 marca 

2009 roku zawartej przez Emitenta z Mayas Basic 

Concept Limited, Umowie objęcia akcji z dnia 30 

marca 2009 roku zawartej przez Emitenta z 

Sebastianem Pielachem, Umowie objęcia akcji z dnia 

30 marca 2009 roku zawartej przez Emitenta z Ewą 

Czarzastą – Marzec, Umowie objęcia akcji z dnia 30 

marca 2009 roku zawartej przez Emitenta z Piotrem 

Wojtowskim 

aporty-

bieace/2009.html?sobi2Task=sobi2Details&cati

d=3&sobi2Id=65 

 

2. Raport bieżący Arteria Spółka Akcyjna nr 

32/2009 „Przejęcie Trimtab S.A. Nabycie 

aktywów o znacznej wartości” z dnia 

31.03.2009. dostępne na stronie internetowej 

Emitenta www.arteriasa.pl w zakładce relacje 

inwestorskie pod adresem: 

http://www.arteriasa.com/index.php/inwestorzy/r

aporty-

bieace/2009.html?sobi2Task=sobi2Details&cati

d=3&sobi2Id=56 

Opis Portalu Call Center Arteria (Inwestycje) Prospekt Emisyjny Arteria S.A. zatwierdzony dnia 

31.10.2006 r., część III pkt 11. Dostępny na stronie 

internetowej Emitenta www.arteriasa.pl – relacje 

inwestorskie 

Skonsolidowany raport roczny zawierający 

historyczne skonsolidowane sprawozdania finansowe 

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., 

wraz porównywalnymi danymi za rok obrotowy 

zakończony dnia 31 grudnia 2007 r. sporządzone 

zgodnie MSSF 

Skonsolidowany raport roczny (wraz z opinią i raportem z 

badania niezależnego biegłego rewidenta) zawierający 

historyczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za 

rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., wraz 

porównywalnymi danymi za rok obrotowy zakończony 

dnia 31 grudnia 2007 r. sporządzone zgodnie MSSF, 

przekazany do publicznej wiadomości w formie raportu 

okresowego dnia 30 kwietnia 2009 r. Raport jest 

dostępny na stronie internetowej Spółki: www.arteriasa.pl 

w zakładce relacje inwestorskie 

Skonsolidowany raport roczny zawierający 

historyczne skonsolidowane sprawozdania finansowe 

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 r., 

wraz porównywalnymi danymi za rok obrotowy 

zakończony dnia 31 grudnia 2006 r. sporządzone 

zgodnie MSSF 

Skonsolidowany raport roczny (wraz z opinią  i raportem 

z badania niezależnego biegłego rewidenta) zawierający 

historyczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za 

rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 r., wraz 

porównywalnymi danymi za rok obrotowy zakończony 

dnia 31 grudnia 2006 r. sporządzone zgodnie MSSF, 

przekazany do publicznej wiadomości w formie raportu 

okresowego dnia 13 czerwca 2008 r. Raport jest 

dostępny na stronie internetowej Spółki: www.arteriasa.pl 

w zakładce relacje inwestorskie. 

Jednostkowy raport roczny zawierający historyczne 

jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., wraz 

porównywalnymi danymi za rok obrotowy zakończony 

Jednostkowy raport roczny (wraz z opinią  i raportem z 

badania niezależnego biegłego rewidenta) zawierający 

historyczne jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 

obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r., wraz 
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Informacje wyłączone i uzupełnione przez 
odniesienie 

Dokument do którego odesłanie zamieszczone jest w 
Memorandum Informacyjnym 

dnia 31 grudnia 2007 r.  porównywalnymi danymi za rok obrotowy zakończony 

dnia 31 grudnia 2007 r., przekazany do publicznej 

wiadomości w formie raportu okresowego dnia 30 

kwietnia 2009 r. Raport jest dostępny na stronie 

internetowej Spółki: www.arteriasa.pl w zakładce relacje 

inwestorskie.  

Jednostkowy raport roczny zawierający historyczne 

jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 r., wraz 

porównywalnymi danymi za rok obrotowy zakończony 

dnia 31 grudnia 2006 r. 

Jednostkowy raport roczny (wraz z opinią  i raportem z 

badania niezależnego biegłego rewidenta) zawierający 

historyczne jednostkowe sprawozdania finansowe za rok 

obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2007 r., wraz 

porównywalnymi danymi za rok obrotowy zakończony 

dnia 31 grudnia 2006 r., przekazany do publicznej 

wiadomości w formie raportu okresowego dnia 13 

czerwca 2009 r. Raport jest dostępny na stronie 

internetowej Spółki: www.arteriasa.pl w zakładce relacje 

inwestorskie.  

Półroczne historyczne dane finansowe emitenta za 

pierwsze półrocze roku 2009 wraz okresem 

porównywalnym (pierwsze półrocze 2008) 

Półroczne historyczne dane finansowe emitenta za 

pierwsze półrocze roku 2009 wraz okresem 

porównywalnym (pierwsze półrocze 2008) zostało 

podane do publicznej wiadomości w dniu 31.08.2009 

roku, tytuł: „Rozszerzony skonsolidowany raport 

półroczny SA-PSr”. 

Sprawozdania finansowe za półrocze 2009 wraz danymi 

porównywalnymi na półrocze 2008 dostępne są na 

stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.pl w 

zakładce relacje inwestorskie, dokładny adres:  

http://www.arteriasa.com/index.php/inwestorzy/raporty-

okresowe/2007/143-raport-okresowy-sa-r-2007.html 

Uzupełnienie informacji dotyczącej przyczyn 

znaczących zmian sprzedaży netto lub przychodów 

netto Emitenta 

Skonsolidowany raport półrocznym Emitenta „PSr2009” 

oraz Komentarz do wyników Grupy Kapitałowej Arteria 

SA za I półrocze 2009 dostępne na stronie internetowej 

Emitenta www.arteriasa.pl w zakładce relacje 

inwestorskie (dokładny adres: 

http://www.arteriasa.pl/index.php/inwestorzy/raporty-

okresowe/2009.html 

Informacje o Umowie sprzedaży udziałów z dnia 2 

lipca 2007 roku zawartej przez Emitenta z Markiem 

Rigall i Martą Stokowską 

Szczegółowe informacje o zawartej umowie zostały 

przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 51/2007 z dnia 3 

lipca 2007 roku dostępnym na stronie internetowej 

Emitenta www.arteriasa.com. Dokładny adres: 

1. http://www.arteriasa.pl/index.php/inwestorzy/rap

orty-okresowe/2007.html 
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Informacje wyłączone i uzupełnione przez 
odniesienie 

Dokument do którego odesłanie zamieszczone jest w 
Memorandum Informacyjnym 

 

Informacje o Umowie sprzedaży udziałów z dnia 14 

lipca 2008 roku zawartej pomiędzy Emitentem a 

Nova Group (Cyprus) Limited wraz z Aneksem z dnia 

24 października 2008 roku oraz Aneksem z dnia 17 

marca 2009 roku 

Szczegółowe informacje o zawartej umowie oraz 

aneksach zostały przedstawione w stosownych 

raportach bieżących: Raporcie Bieżącym nr 53/2008 z 

dnia 16 lipca 2008 roku, Raporcie Bieżącym nr 80/2008 z 

dnia 27 października 2008 roku oraz Raporcie Bieżącym 

nr 27/2009 z dnia 18 marca 2009 roku – dostępnych na 

stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.com w 

zakładce relacje inwestorskie. Dokładne adresy: 

1. http://www.arteriasa.pl/index.php/inwestorzy/rap

orty-bieace/2008.html   

2. http://www.arteriasa.pl/index.php/inwestorzy/rap

orty-bieace/2008.html 

3. http://www.arteriasa.pl/index.php/inwestorzy/rap

orty-bieace/2009.html 

Informacje o Umowie sprzedaży udziałów z dnia 30 

września 2008 roku zawartej przez Emitenta z 

Markiem Władysławem Rigall 

 

Szczegółowe informacje o zawartej umowie zostały 

przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 75/2008 z dnia 1 

października 2008 roku dostępnym na stronie 

internetowej Emitenta www.arteriasa.com. Dokładny 

adres: 

http://www.arteriasa.pl/index.php/inwestorzy/raporty-

bieace/2008.html 

Informacje o Umowie sprzedaży udziałów z dnia 9 

marca 2009 roku zawartej przez Emitenta z Anthill 

Customer Services International AB 

Szczegółowe informacje o zawartej umowie zostały 

przedstawione w Raporcie Bieżącym nr 18/2009 z dnia 

10 marca 2009 roku dostępnym na stronie internetowej 

Emitenta www.arteriasa.com. Dokładny adres: 

http://www.arteriasa.com/index.php/inwestorzy/raporty-

bieace/2009.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi

2Id=54 

Historyczne dane finansowe emitenta za III kwartały 

roku 2009 wraz okresem porównywalnym (III kwartały 

2008) 

Sprawozdania finansowe za III kwartały 2009 wraz 

danymi porównywalnymi na III kwartały 2008 dostępne 

są na stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.pl w 

zakładce relacje inwestorskie (dokładny adres:  

http://www.arteriasa.com/index.php/inwestorzy/raporty-

okresowe/2009/155-raport-okresowy-qsr-32009.html 
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27 DEFINICJE I SKRÓTY 

Akcje Serii A 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,20 zł każda 

Akcje Serii B 
Akcje Serii C 

59.056 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,20 zł 

860.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł 

Akcje Serii D 854.764 zwykłych na okaziciela serii D, zaoferowanych ofercie prywatnej 

dotychczasowym akcjonariuszom spółki Trimtab S.A. oraz będących 

przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na 

podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

Biegły Rewident BDO Numerica Spółka Akcyjna 

Cena Emisyjna cena emisyjna Akcji Serii D ustalona przez Zarząd Emitenta  

Dom Maklerski, Dom 
Inwestycyjny, DI, Investors, DI 
Investors 

Dom Inwestycyjny Investors S.A.  

Doradca Prawny Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka Partnerska oraz Kancelaria 

Radcy Prawnego Pawła Grabowskiego 

Dzień Roboczy Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 

Dzień stwierdzenia 
równoważności 

Dzień stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego równoważności pod 

względem formy i  treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym z 

informacjami wymaganymi w Prospekcie Emisyjnym  

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent, Arteria S.A., Arteria, 
Spółka 

Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna  

Grupa Kapitałowa Arteria S.A., 
Grupa Kapitałowa Arteria, Grupa 
Kapitałowa, Grupa Kapitałowa 
Emitenta 

Arteria S.A. oraz spółki zależne od Arteria w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH 

KDPW, KDPW S.A., Krajowy 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, KC, k.c. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93, ze 

zm.) 

Kodeks Spółek Handlowych, 
KSH, K.S.H. 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, 

poz. 1037 ze zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, NWZA, NWZA 
Spółki, NWZA Emitenta 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arteria S.A.  
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NBP Narodowy Bank Polski 

Doradca finansowy, dom 
maklerski 

Dom Inwestycyny Investors Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 72, poz. 665, ze zm.) 

Memorandum, Memorandum 
Informacyjne 

Niniejsze Memorandum Informacyjne, dokument zawierający informacje o 

Emitencie, akcjach wprowadzanych do publicznego obrotu, sporządzony zgodnie 

z Rozporządzeniem o Prospekcie w formie jednego dokumentu 

Rada Nadzorcza, Rada 
Nadzorcza Emitenta, Rada 
Nadzorcza Spółki 

Rada Nadzorcza Arteria S.A.  

Regulamin GPW, Regulamin 
Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rozporządzenie o Prospekcie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażające 

Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji 

zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i 

publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania reklam 

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki 

Statut Arteria S.A.  

Stwierdzenie równoważności Stwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego równoważności pod 

względem formy i  treści informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym z 

informacjami wymaganymi w Prospekcie Emisyjnym 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, Ustawa o Obrocie, 
Ustawa o obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 

2005 r., nr 183, poz. 1538 ze zm.) 

Ustawa o Ochronie Danych 
Osobowych, Ustawa o Ochronie 
Danych 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 ze zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów 

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

z 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.) 

Ustawa o Ofercie Publicznej, 
Ustawa o Ofercie, Ustawa o 
ofercie publicznej 

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

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 184 poz. 1539 ze zm.) 

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 

1635, ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych, PDOF 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) 

Ustawa o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych, PDOP 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) 
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Ustawa o Podatku od Czynności 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych 

(Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zm.) 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 

2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.) 

Walne Zgromadzenie, WZA, 
WZA Spółki, WZA Emitenta 

Walne Zgromadzenie Arteria S.A.  

Zarząd, Zarząd Emitenta, Zarząd 
Spółki 

Zarząd Arteria S.A.  
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IV. Część – Informacje o papierach 

wartościowych 

1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym oraz ich oświadczenia 

znajdują się w pkt III.1  niniejszego Memorandum Informacyjnego. 

2 CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA DOPUSZCZANYCH DO 
OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych zostały 

przedstawione w części II Memorandum Informacyjnego. 

3 PODSTAWOWE INFORMACJE 

3.1 Oświadczenie zarządu Emitenta o kapitale obrotowym 

Zarząd Emitenta oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie potrzeb Arteria 

S.A. oraz Grupy Kapitałowej Arteria S.A. Kapitał obrotowy rozumiany jest jako zdolność Emitenta do uzyskania 

dostępu do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacania zobowiązań. 

 

Emitent nie zna żadnych możliwych zagrożeń, które mogłyby wystąpić w związku z pozyskiwaniem kapitału 

obrotowego w przyszłości.  

 

3.2 Kapitały i zadłużenie 

Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu Grupy Kapitałowej Emitenta 

Tabela 78 Kapitały i zadłużenie Grupy Emitenta na dzień 30.09.2009 r. (w tys. zł) 

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem: 31 460 
- gwarantowane 0 
- zabezpieczone 5 844 
1) kredyt krótkoterminowy 5 132 
2) kredyt długoterminowy w części przypadającej do spłaty w 2009 
roku  712 
- niezabezpieczone/niegwarantowane 25 616 
1) zobowiązania z tytułu dostaw 6 203 
2) zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń 3 715 
3) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 2 271 
4) zobowiązania pozostałe 13 042 
     (w tym zobowiązania z tytułu leasingu) (847) 
5) fundusze specjalne (ZFŚS) 385 
6) dywidenda 0 
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Zadłużenie długoterminowe ogółem: 5 836 
- gwarantowane 0 
- zabezpieczone: 5 836 
1) kredyt długoterminowy z wyłączeniem części przypadającej do 
spłaty w 2009 roku 5 244 
2) pożyczka długoterminowa 0 
3) leasing 592 
- niezabezpieczone/niegwarantowane 0 
  
Kapitał własny 38 022 
- kapitał zakładowy 855 
- kapitał zapasowy 23 140 
- wynik z lat ubiegłych 10 314 
- wynik roku bieżącego 3 713 
  
Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej: 
A. Środki pieniężne 3 118 
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych 0 
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 

D. Płynność (A+B+C) 3 118 

E. Bieżące należności finansowe 8 821 

F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 5 324 
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 712 
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 12 033 

I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 18 069 

J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) 6 130 

K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 5 244 
L. Wyemitowane obligacje 0 
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki  592 

N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 5 836 

O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) 11 966 

Źródło: Emitent 

 

Zabezpieczenie zobowiązań krótkoterminowych w łącznej kwocie 5.644 tys. złotych oraz zobowiązań 

długoterminowych w kwocie 5.836 tys. złotych stanowią: 

 zastawy rejestrowe,  

 cesje wierzytelności kredytobiorcy,  

 pełnomocnictwa dla banków do dysponowania rachunkiem bieżącym kredytobiorcy,  

 oświadczenia o poddaniu się egzekucji kredytobiorcy, 

 weksle in blanco.  

Zabezpieczenia te zostały szerzej opisane w pkt. III.22.1 III.22.8Memorandum. 

 

Na dzień 30 września 2009 roku Emitent oraz Spółki Grupy Arteria nie posiadają zobowiązań pośrednich, 

natomiast łączna wartość zobowiązań warunkowych jednostki dominującej z tytułu poręczonych kredytów, umów 
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leasingowych oraz otrzymanych gwarancji bankowych jednostki dominującej wyniosła 3.724 tys. zł oraz 

analogicznie 4.472 złotych dla Grupy Kapitałowej Emitenta. 

3.3 Interesy osób zaangażowanych w Ofertę oraz wprowadzenie akcji Serii D do obrotu 

Akcje Serii D zostały zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Trimtab S.A w dniu 24 marca 2009 

roku. Objęcie Akcji Serii D nastąpiło w wyniku przyjęcia oferty Emitenta, o której mowa w zdaniu poprzednim w 

ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH. Akcje zostały opłacone wkładem 

niepieniężnym w postaci akcji spółki Trimtab S.A, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego.  

Dominujący wówczas akcjonariusz Trimtab S.A., pan Marcin Marzec został w dniu 22 stycznia 2009 decyzją 

Rady Nadzorczej Emitenta powołany do składu Zarządu Arteria S.A na Wiceprezesa Zarządu. 

Pan Marcin Marzec jako dominujący wówczas akcjonariusz Trimtab S.A. zainteresowany był osiągnięciem jak 

najniższej ceny emisyjnej Akcji Serii D.  

Do osób zaangażowanych w proces wprowadzania Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym należą: 

 Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, doradca finansowy Emitenta, 

związany z Emitentem umową z dnia 15 stycznia 2009 roku, 

 Litwiński Chechlińska Łoś Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie oraz 

Paweł Grabowski prowadzący kancelarię prawną pod firmą Paweł Grabowski - Kancelaria 

Radcy Prawnego z siedzibą w Warszawie, doradcy prawni Emitenta, związani z Emitentem 

Umową o świadczenie usług doradztwa prawnego z dnia 1 stycznia 2009 roku. 

Wyżej wymienione podmioty nie miały bezpośredniego lub pośredniego interesu ekonomicznego związanego z 

wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym, w szczególności nie posiadają żadnych akcji 

Emitenta, a ich wynagrodzenie nie było uzależnione od ostatecznego dopuszczenia Akcji Serii D do obrotu na 

rynku regulowanym. 

3.4 Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 

Nie ma zastosowania 

4 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZANYCH DO 
OBROTU 

4.1 Opis typu i rodzaju papierów wartościowych 

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym Akcji Serii D. 

 

Akcje Serii D w liczbie 854.764 (osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery) są akcjami 

zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda i łącznej wartości nominalnej 

170.952,80 (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy) złotych. 

 

Akcje Serii D, nie są uprzywilejowane co do prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w wypadku 

likwidacji Emitenta. 
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Kod ISIN dla Akcji Serii D zostanie nadany po zawarciu przez Emitenta, zgodnie z art. 5 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi, umowy z KDPW. 

4.2 Przepisy prawne, na mocy których utworzone zostały papiery wartościowe 

Akcje Serii D powstały zgodnie z przepisami Tytułu III, Działu 2, Rozdziału 4 Kodeksu Spółek Handlowych, jako 

akcje na okaziciela o wartości nominalnej 20 (dwadzieścia) groszy każda w wyniku dokonania podwyższenia 

kapitału zakładowego z kwoty 683.811,20 złotych o kwotę 170.952,80 złotych do kwoty 854.764,00 złotych na 

mocy uchwały nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 marca 2009 roku w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu. 

 

Zgodnie z art. 430-432 KSH podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia 

udzielonej większością co najmniej ¾ głosów. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być 

zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej 

emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum informacyjnym, 

na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – po upływie dwunastu miesięcy od dnia 

odpowiednio zatwierdzenia prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia 

równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie 

emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału akcji, przy czym wniosek o 

zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie równoważności 

informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym nie 

mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału 

zakładowego. 

4.3 Rodzaj oraz forma papierów wartościowych 

Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mają formy dokumentu od chwili ich 

zarejestrowania na podstawie umowy zawieranej z KDPW, do zawarcia której Emitent zobowiązany jest na 

podstawie art. 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. W związku z tym Akcje Serii D będą 

zdematerializowane.  

Akcje serii D są akcjami na okaziciela i mają formę dokumentu, ulegną dematerializacji z chwilą rejestracji w 

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. 

Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru papierów wartościowych jest Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Książęcej 4. 

4.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych 

Akcje Serii D zostały wyemitowane w PLN. 

4.5 Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z akcjami oraz 

procedury wykonywania tych praw 

Prawa związane z akcjami określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o ofercie publicznej oraz postanowienia Statutu Spółki. W celu 

uzyskania szczegółowych informacji dotyczących praw związanych z akcjami należy skorzystać z porady 

podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego. 
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Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym i 

korporacyjnym: 

4.5.1 Prawo do dywidendy 

 

Zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 42 Statutu Spółki akcjonariusze mają prawo do 

udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został 

przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Statut nie przewiduje uprzywilejowania 

akcji w tym względzie, co oznacza, że na każdą akcję przypada dywidenda tej samej wielkości. 

 

Data powstania prawa do dywidendy 
 

Zgodnie z § 42 Statutu, dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego 

Zgromadzenia. Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, dzień dywidendy może być wyznaczony 

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych 

trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Jednocześnie, zgodnie z treścią obowiązujących Szczegółowych Zasad 

Działania KDPW dzień wypłaty dywidendy może być określony nie wcześniej niż w terminie 10 dni roboczych po 

dniu dywidendy, a dzień dywidendy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 10 dni roboczych od przekazania 

przez Emitenta uchwały o wypłacie dywidendy do KDPW. 

 

Akcje Serii D zgodnie z § 1 ust. 5 uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta Nr 6 z dnia 17 marca 2009 roku 

uczestniczą w dywidendzie, począwszy od zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 

kończący się 31 grudnia 2009 roku. 

 

Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, na rzecz której działa takie 
wygaśnięcie prawa 
 

Akcjonariusze mogą zrealizować roszczenie o wypłatę dywidendy w terminie 10 lat od daty powzięcia przez 

Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Po upływie powyższego 

terminu roszczenie o wypłatę dywidendy ulega przedawnieniu. 

 

Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących 
nierezydentami 
 

Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy akcji będących nierezydentami 

zostały opisane poniżej w punkcie dotyczącym informacji o potrącanych u źródła podatkach od dochodu 

uzyskiwanego z papierów wartościowych oraz odpowiedzialności Emitenta za potrącanie podatków u źródła. 

 

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany lub nieakumulowany 
charakter wypłat 
 

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia są określane uchwałą Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku 

do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z § 42 Statutu Spółki, zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy 

akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie 
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do wysokości dokonanych wpłat na akcje. Zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, kwota dywidendy 

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. 

 

Dywidenda może być wypłacona akcjonariuszom raz do roku po zakończeniu roku obrotowego na podstawie 

uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z § 

42 Statutu Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. 

 

Uchwała Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy może określać, że kwota przeznaczona do podziału 

między akcjonariuszy obejmie niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 

kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. 

4.5.2 Prawo głosu 

 

Zgodnie z art. 412 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 35 Statutu Spółki akcjonariusz może uczestniczyć w 

Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo 

powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym 

zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Członek zarządu i 

pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 1 Kodeksu Spółek 

Handlowych). Jednakże zgodnie z art. 412² § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, ograniczenie w postaci zakazu 

ustanawiania pełnomocnika w osobie członka zarządu i pracownika spółki nie dotyczy spółki publicznej.   

 

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby 

będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Zgodnie z § 2 przywołanego powyżej artykułu KSH dzień rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.  

 

Zgodnie z art. 413 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez 

pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego 

odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z 

zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Zgodnie z art. 413 § 2 Kodeksu Spółek 

Handlowych, akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących 

jego osoby, o których mowa w § 1 art. 413 KSH.  

 

Zgodnie z § 10 ust. 4 Statutu Spółki, przyznanie prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu zastawnikowi i 

użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

 

Jedna Akcja Serii D daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
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4.5.3 Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy 

Zgodnie z art. 433 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia 

nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić 

akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co 

najmniej 4/5 głosów oddanych. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji może nastąpić w 

przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia 

Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną 

cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia (art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych). 

4.5.4 Prawo do udziału w zyskach Emitenta 

Statut Spółki nie przewiduje przyznania tytułów uczestnictwa w zysku Spółki w postaci wydania imiennych 

świadectw założycielskich w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy powstaniu Spółki lub świadectw 

użytkowych w zamian za akcje umorzone. 

 

Walne Zgromadzenie nie podjęło w bieżącym roku obrotowym w trybie art. 392 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych 

uchwały przyznającej członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany 

rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy. 

 

Walne Zgromadzenie nie podjęło również w bieżącym roku obrotowym w trybie art. 378 § 2 Kodeksu Spółek 

Handlowych uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia, że wynagrodzenie członków 

Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do 

podziału między akcjonariuszy. 

 

Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, na zasadach określonych w punkcie 4.5.1. 

powyżej. 

4.5.5 Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji 

Zgodnie z art. 474 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych majątek Emitenta w przypadku likwidacji dzieli się między 

akcjonariuszy proporcjonalnie do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. 

4.5.6 Postanowienia w sprawie umorzenia 

Zgodnie z § 10 ust. 3 Statutu Spółki akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji 

przez Emitenta. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga obniżenia 

kapitału zakładowego. 

4.5.7 Postanowienia w sprawie zamiany 

 

Spółka nie posiada akcji imiennych. Zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu Spółki na żądanie akcjonariusza Zarząd 

zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest 

dopuszczalna. 

4.6 Podstawa prawna nowej emisji papierów wartościowych 

Podstawą prawną emisji Akcji Serii D jest Uchwała Nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 

z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, 
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pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu, na mocy 

której został podwyższony kapitał zakładowy z kwoty 683.811,20 złotych o kwotę 170.952,80 złotych do kwoty 

854.764,00 złotych poprzez emisję 854.764 (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset 

sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 000001 do D 854764 o wartości 

nominalnej 20 (słownie: dwadzieścia) groszy każda. 

Dnia 20 maja 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło Uchwałę Nr 17 w sprawie 

wprowadzenia Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz uchwałę Nr 18 w sprawie 

udzielenia Zarządowi upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z 

dematerializacją Akcji Serii D oraz wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym. 

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2009 nr 17 w sprawie wprowadzenia Akcji 

Serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz uchwałę Nr 18 w sprawie udzielenia Zarządowi 

upoważnienia do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją Akcji Serii 

D oraz wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym zostały podane do publicznej wiadomości 

w dniu 20.05.09 r. w raporcie bieżącym numer 53/2009. Teść uchwał jest opublikowana na stronie internetowej 

Emitenta www.arteriasa.pl w zakładce relacje inwestorskie (dokładny adres: 

http://www.arteriasa.com/arteria/userfiles/file/raport%20_53_uchwaly.pdf) oraz dostępna jest w siedzibie Emitenta 

przy ulicy Rosoła 10 w Warszawie 

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 

17.03.2009 roku, podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 23/2009 z dnia 17.03.2009, i są 

dostępne na stronie internetowej Emitenta www.arteriasa.pl w zakładce relacje inwestorskie pod adresem 

http://www.arteriasa.com/index.php/inwestorzy/raporty-

bieace/2009.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=65 

. 

4.7 Przewidywana data emisji papierów wartościowych 

Emisja Akcji Serii D nastąpiła w dniu 22 kwietnia 2009 roku z chwilą rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji Serii D. 

4.8 Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych 

Kodeks Spółek Handlowych ani Statut Spółki nie przewidują żadnych ograniczeń w swobodzie przenoszenia Akcji 

Serii D.  

 

W dniu 30 marca 2009 roku, akcjonariusze, którzy objęli w całości Akcje Serii D w wyniku zawarcia z Emitentem 

umów objęcia akcji, tj. Mayas Basic Concept Ltd., Ewa Czarzasta – Marzec, Sebastian Pielach oraz Piotr 

Wojtowski zobowiązali się względem Emitenta, iż przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy objęcia akcji nie 

dokonają zbycia Akcji Serii D. 

Szczegółowy opis umowy objęcia akcji z każdym z wyżej wymienionych akcjonariuszy znajduje się w punkcie III. 

22 Memorandum Inwestycyjnego. 

Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie istnieją umowy zawarte na podstawie art. 338 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych 

ustanawiające prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji Emitenta.  
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Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie Instrumentami 

Finansowymi 

 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o Ofercie 

Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 

 

Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

(a) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na 

rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu, 

(b) dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami 

wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy 

inwestycyjnej. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, 

prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 

pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw 

pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo 

dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących 

powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym 

mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie. 

Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, rady nadzorczej, 

prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 

pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie, 

działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub 

zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować 

czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę 

osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  

Ograniczeń określonych w ustępach 1 oraz 1a art. 159 Ustawy o Obrocie nie stosuje się do czynności 

dokonywanych:  

1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 

lit. a Ustawy o Obrocie, zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający 

ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo 

2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych 

dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 

piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

3) w wyniku złożenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie, zapisu w 

odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z 

przepisami ustawy o ofercie publicznej, albo 

4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o 

Obrocie, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o 

Ofercie, albo 
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5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 

rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. 

Okresem zamkniętym jest: 

(a) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub 

instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

(b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 

okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do 

danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

(c) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

(d) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 

wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie 

posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące w skład organów 

zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze 

organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających 

wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania 

Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o 

których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny rachunek, transakcjach 

nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 

finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy: 

(a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej, 

(b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3 %, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 

25%, 33%, 331/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

 (c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 

2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych 

notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje 

dopuszczone są do obrotu na innym rynku regulowanym, albo 

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

1% ogólnej liczby głosów,  
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jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 

od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 

staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w 

transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji.  Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę 

udziału, której dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym 

udziale w kapitale zakładowym spółki, liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 

głosów, liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie 

głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także podmiotach zależnych od 

akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki oraz osobach trzecich, z którą podmiot 

zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu. Zawiadomienie 

związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów powinno dodatkowo zawierać informacje 

dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, należy niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz spółkę. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów 

wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej 

liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu 

ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 

 

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na 

podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

(a) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

(b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, 

(c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.  

 

W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej (art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie) 

zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, zawiera również informacje o: 

(a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu 

finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji, 

(b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji, 

(c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.  

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z 

papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz 

którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego 

prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 

zabezpieczenie (art. 69a ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w 

ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, 

którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby 

głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej 
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spółce wynosi co najmniej 33%, może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10 % lub 5 % ogólnej liczby głosów (art. 

72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej).  

 

Zgodnie z art. 73 i 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie: 

(a) 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania 

do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% 

ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić 

w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie). W przypadku gdy 

przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia 

akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako 

wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia 

uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub 

podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33 % 

ogólnej liczby głosów, do (a) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej 

spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66 % ogólnej liczby głosów albo (b) zbycia akcji w liczbie 

powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów, chyba że w tym terminie udział 

akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do 

nie więcej niż 33 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, 

zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Jeżeli 

przekroczenie 33 % ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek, o którym mowa w 

ust. 2, ma zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów uległ 

dalszemu zwiększeniu; termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 Ustawy o Ofercie), 

(b) 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania 

do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1 Ustawy 

o Ofercie), przy czym w przypadku gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku 

oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub 

podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż 

czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest 

obowiązany, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 66 % ogólnej liczby głosów, do ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki, chyba że w 

tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie głosów 

ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66 % ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku podwyższenia 

kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 

oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie). 

Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie ma 

zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w 

spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu, 

z tym, że w takim przypadku termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące 

zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Ponadto przepis 

art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się odpowiednio do podmiotu, który pośrednio nabył akcje 

spółki publicznej (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 
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Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji w 

obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia 

lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). 

Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy o Ofercie 

Publicznej nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej 

oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty 

publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy 

o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku nabywania akcji: 

(a) spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego, 

(b) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej, w tym przypadku art. 5 Ustawy o Ofercie 

Publicznej nie stosuje się, 

(c) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 

egzekucyjnym, 

(d) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na 

warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych 

(Dz.U. nr 91, poz. 871), 

(e) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do 

korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejściu na własność przedmiotu zastawu, 

(f) w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 Ustawy o 

Ofercie. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 

umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy o niektórych 

zabezpieczeniach finansowych. 

Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania 

się na zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie: (i) zdematerializowane akcje innej spółki, kwity depozytowe i 

listy zastawne oraz (ii) obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem 

wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o 

Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane 

zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce. W przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być 

wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot 

zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie. 

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu 

zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a 

ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji 

finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i 

przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany - nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów - do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia KNF oraz spółki 

prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten załącza do zawiadomienia treść 

wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba 

że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji. Odstąpienie od wezwania 
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ogłoszonego na wszystkie pozostałe akcje spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił 

wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o 

Ofercie). Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji 

wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom 

zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku ich braku – bezpośrednio 

pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie). Po otrzymaniu zawiadomienia KNF najpóźniej na 3 dni robocze 

przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów może zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub 

uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w 

żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o Ofercie). W okresie pomiędzy zawiadomieniem KNF oraz 

spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze ogłoszenia wezwania a 

zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub 

wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego 

nabywania akcji spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki 

mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim 

określony. Jednocześnie podmioty te nie mogą zbywać takich akcji ani zawierać umów, z których mógłby wynikać 

obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania ani nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki 

publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust. 4 Ustawy o Ofercie). 

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, powinna 

zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również odpowiednio na: 

(a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z 

nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej, 

(b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot, 

(c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 

akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi, 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz ustawy  o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 

wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 

zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

(d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został 

upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał 

wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, 
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(e) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania 

przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał 

podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków, 

(f)  podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt (e), posiadając akcje spółki publicznej 

w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 

określonego w tych przepisach. 

Obowiązki określone w przepisach niniejszego rozdziału powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi 

rozporządzać według własnego uznania (art. 87 ust. 2 Ustawy o Ofercie). 

W przypadkach wskazanych w pkt (e) i (f) powyżej obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron 

porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt (e), 

domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: 

 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 

również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

 mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

 jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

 papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, 

gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i 

deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa głosu uważa się za należące do 

podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, 

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

 papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on 

dysponować według własnego uznania. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: 

 po stronie podmiotu dominującego – wlicza się głosy posiadane przez jego podmioty zależne, 

 po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 - 

wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem, 

 wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

Zgodnie z art. 88a Ustawy o Ofercie Publicznej podmiot obowiązany do wykonania obowiązków określonych 

w art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie nie może do dnia ich wykonania bezpośrednio lub 

pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony w tych przepisach próg 

ogólnej liczby głosów.  

Zgodnie z art. art. 89 ust.1. Ustawy o Ofercie Publicznej Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z: 
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(a) akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 

72;  

(b) wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 

naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej.  

(c) akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie 

Publicznej.  

Podmiot, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 

lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie, tj. 33% lub 66% ogólnej liczby głosów, nie może wykonywać 

prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych 

przepisach (art. 89 ust. 2 Ustawy o Ofercie). Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w lit. (b) powyżej 

oraz w zdaniu poprzedzającym, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty 

zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 

lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 

ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie (art. 89 ust. 2a Ustawy o Ofercie). W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki 

publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 

ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą 

wykonywać prawa głosu z tych akcji (art. 89 ust. 2b Ustawy o Ofercie). Prawo głosu z akcji spółki publicznej 

wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w ust. 1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania 

nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw (art. 89 ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

 

Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie publicznej dotyczącego 

znacznych pakietów akcji spółek publicznych nie stosuje się w przypadku: 

(a) nabywania akcji przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa 

odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zadań 

związanych z organizacją rynku regulowanego, 

(b) nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, na zasadach 

określonych przez: 

1) Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, 

2) spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których 

mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa 

w art. 48 ust. 15 tej ustawy, 

3) spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 Ustawy o 

obrocie instrumentami finansowymi, 

(c) podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu dominującego firmy 

inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Ofercie, pod 

warunkiem, że: 

1) spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi 

portfelami prawa głosu niezależnie od podmiotu dominującego, 
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2) podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio żadnych instrukcji co do sposobu 

głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, 

3) podmiot dominujący przekaże do KNF oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 

1 i 2, wraz z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm 

inwestycyjnych zarządzających portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych 

podmiotów. 

Warunki, o których mowa w lit (c) pkt 1 i 2 powyżej, uważa się za spełnione, jeżeli: 

1) struktura organizacyjna podmiotu dominującego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub firmy 

inwestycyjnej zapewnia niezależność wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, 

2) osoby decydujące o sposobie wykonywania prawa głosu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub 

firmę inwestycyjną, działają niezależnie, 

3) w przypadku gdy podmiot dominujący zawarł z towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą 

inwestycyjną umowę o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych - w relacjach pomiędzy tym 

podmiotem a towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub firmą inwestycyjną zachowana zostaje 

niezależność. 

Art. 69 Ustawy o Ofercie nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w 

celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 art. 69 Ustawy o Ofercie, które łącznie z akcjami już posiadanymi w 

tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile: 

1) prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz  

2) firma inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z emitentem o realizację zadań, o 

których mowa w ust. 1 art. 90 Ustawy o Ofercie, zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa 

w art. 55a Ustawy o Ofercie, właściwy dla emitenta, o zamiarze wykonywania zadań związanych z 

organizacją rynku regulowanego oraz  

3) firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 

1 art. 90 Ustawy o Ofercie (art. 90 ust. 1a Ustawy o Ofercie). 

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie publicznej dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, z 

wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w 

przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 Ustawy o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi. 

 

Zgodnie z art. 90 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej z 

wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – w zakresie 

dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się również w przypadku porozumień dotyczących nabywania 

akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych 

spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez 

nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 

429 § 1 KSH. 

Przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie publicznej dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, z 

wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie, nie stosuje się w 

przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie, dotyczącego 

wyłącznie jednego walnego zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem 
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takiego pełnomocnictwa powinno zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez 

pełnomocnika możliwości wykonywania prawa głosu (art. 90 ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa powyżej Ustawa o Obrocie 

Instrumentami Finansowymi reguluje w sposób następujący: 

(a) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, która w 

czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, KNF 

może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 złotych, chyba że 

osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem 

jej papierów wartościowych, w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek 

decyzje (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), 

(b) na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 

Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę 

pieniężną do wysokości 100.000 złotych, chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, 

prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który 

wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej 

staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o 

Obrocie Instrumentami Finansowymi). 

Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa powyżej Ustawa o Ofercie Publicznej 

reguluje w sposób następujący: 

(a) zgodnie z art. 89 ust. 1 oraz 2 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu 

z: 

 akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 

69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

 wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z 

naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, 

 akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, 

 wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o 

którym mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

chyba że wykona w terminie obowiązki określone w tych przepisach. 

Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub 

podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o 

Ofercie Publicznej albo nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. W przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym 

mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 

Ustawy o Ofercie Publicznej, podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego zależne nie mogą 

wykonywać prawa głosu z tych akcji. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym 
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mowa w ust. 1-2b, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, 

z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. 

(b) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto: 

 nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 Ustawy o 

Ofercie Publicznej,  

 nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, lub 

dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,  

 przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-

74 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 

obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie 

Publicznej,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 

74 ust. 2 lub 5 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 

90a ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 Ustawy o Ofercie Publicznej, w określonym w nim terminie nie 

wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień 

dotyczących jego treści,  

 nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 Ustawy o 

Ofercie Publicznej,  

 w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę 

niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 

88a Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74, art. 79 lub 

art. 91 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 Ustawy o Ofercie 

Publicznej,  

 nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej nie udostępnia 

dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,  

 nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,  

 dopuszcza się czynu określonego w pkt 1-11a, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, przy czym może być ona 

nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w 

skład porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania 

na walnym zgromadzeniu, dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, KNF może wyznaczyć 

termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie 

było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję 

o nałożeniu kary pieniężnej. 
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Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów  

 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek zgłoszenia zamiaru 

koncentracji Prezesowi UOKiK, jeżeli (a) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000,00 euro lub (b) 

łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia 

przekracza równowartość 50.000.000 euro, w roku obrotowym poprzedzającym rok dokonania zgłoszenia (art. 13 

ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót 

przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji jak również obrót pozostałych przedsiębiorców należących do 

grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). 

 

Zgodnie z art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę 

zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Obowiązek dokonania zgłoszenia dotyczy 

między innymi zamiaru: 

 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 

 przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w 

jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami 

przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 

 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000,00 euro. 

 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;  

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 

cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 

odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:  

a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub  

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów;  

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, 

z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży;  

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 

kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego;  

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
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Prezes UOKiK w drodze decyzji zezwala na dokonanie koncentracji lub odmawia jej dokonania, w 

okolicznościach wskazanych w art. 18 - 20 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Prezes UOKiK może 

uchylić decyzje, o których mowa w art. 18, art. 19 ust. 1 i w art. 20 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy 

uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (art. 21 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). W 

przypadku uchylenia decyzji Prezes UOKiK orzeka co do istoty sprawy. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest 

możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach 

określonych w decyzji, nakazać w szczególności:  

1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;  

2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;  

3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę (art. 21 ust. 2 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). 

Decyzja Prezesa UOKiK w zakresie określonym w zdaniu poprzedzającym nie może być wydana po upływie 5 lat 

od dnia dokonania koncentracji (art. 21 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Przepisy ust. 2 i 3 art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosuje się odpowiednio w przypadku 

niezgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów oraz w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji. 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów decyzje, o których mowa w art. 18 i art. 19 

ust. 1 lub art. 20 ust. 2, wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została 

dokonana. Prezes UOKiK może, na wniosek przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w 

drodze postanowienia, termin dwuletni o rok, jeżeli przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, 

w wyniku której koncentracja może spowodować istotne ograniczenie konkurencji na rynku. W przypadku 

wydania postanowienia o odmowie przedłużenia terminu dwuletniego dokonanie koncentracji po upływie tego 

terminu wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i uzyskania zgody na jej dokonanie na 

zasadach i w trybie określonym w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.  

 

Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, o którym mowa w art. 

14 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji albo 

udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia. 

 

Obowiązki wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 

 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w 

sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej „Rozporządzenie”). Rozporządzenie powyższe reguluje tzw. 

koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają określone progi obrotu towarami i 

usługami. 

 

Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji Europejskiej zwolnione są (z pewnymi wyjątkami) spod obowiązku 

zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK. Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje jedynie takie 

koncentracje, w efekcie których dochodzi do trwałej zmiany w strukturze kontroli nad przedsiębiorcą w wyniku 
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połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejścia bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 

przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub objęcia akcji lub innych papierów wartościowych) 

przez jednego lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej osób kontrolujących już co najmniej jednego 

przedsiębiorcę albo w wyniku utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pełniącego w sposób trwały wszelkie funkcje 

autonomicznego przedsiębiorcy. W rozumieniu Rozporządzenia przejściem kontroli są wszelkie formy 

bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego 

przedsiębiorcę. 

 

Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a 

po: 

(a) zawarciu odpowiedniej umowy, 

(b) ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub 

(c) nabyciu kontrolnego pakietu akcji. 

 

Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 

posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja 

przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

(a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim roku 

obrotowym wynosi więcej niż 5 mld euro, oraz 

(b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż dwie trzecie swoich 

obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

(a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 

mln euro, 

(b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, 

(c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie powyżej łączny 

obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego 

łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji przekroczył 25 

mln euro, 

oraz 

(d) łączny obrót przypadający na UE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 

koncentracji przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln euro, 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku obrotowym więcej niż 

dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które: 

(a) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub 

(b) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, mają 

uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw. 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 
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(a) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 

działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny rachunek lub na rachunek 

innych osób, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, 

pod warunkiem że: 

 nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia 

zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że 

 wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego przedsiębiorstwa 

lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem że wszelkie takie 

zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia (wyjątkowo okres ten może być 

przedłużony); 

(b) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa 

członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, postępowania 

układowego lub analogicznych postępowań; 

(c) działania określone powyżej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane w odrębnych 

przepisach prawa wspólnotowego), jednakże pod warunkiem, że prawa głosu w odniesieniu do holdingu 

wykonywane są, zwłaszcza w kwestiach dotyczących mianowania członków organów zarządzających lub 

nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości 

tych inwestycji, a nie ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych 

przedsiębiorstw. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 

koncentracji do czasu wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub do upływu terminu, w 

jakim decyzja powinna zostać wydana. Również utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób 

trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego, stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu. 

Do czasu zakończenia – poprzez wydanie decyzji – badania zgłoszonej koncentracji przez Komisję zamknięcie 

zgłoszonej transakcji nie może zostać dokonane. Jednakże naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja 

zgłoszonej Komisji publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu 

wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji na 

podstawie zwolnienia udzielonego przez Komisję. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w 

wysokości do 10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym, jeżeli przedsiębiorca 

ten dokonał koncentracji bez zgody Komisji lub wbrew decyzji Komisji. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 

Rozporządzenia, w niektórych wypadkach, a w szczególności w przypadku dokonania koncentracji, która została 

zakazana, Komisja Europejska może nakazać odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podział 

przedsiębiorcy lub zbycie całości lub części majątku, udziałów lub akcji. 

W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Komisja może: 

(a) w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazać przedsiębiorstwom rozwiązanie 

koncentracji, w szczególności poprzez: 

 podział połączonego przedsiębiorstwa, lub 

 zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów; 

(b) w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest możliwe przywrócenie stanu, jaki 

miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne 

do przywrócenia takiego stanu w jak najwyższym stopniu; 
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(c) nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż 

przedsiębiorstwa dokonają rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia 

wcześniejszego stanu – zgodnie z decyzją Komisji. Ponadto dokonanie koncentracji bez zgody lub wbrew 

decyzji Komisji może skutkować nałożeniem przez Komisję na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości 

do 10% łącznego obrotu przedsiębiorstwa w poprzednim roku obrotowym.  

 

4.9 Regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i 

odkupu 

 
Wezwania do nabycia akcji wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej 
 

Regulacje dotyczące wezwań do nabywania akcji opisane zostały w punkcie 4.8 powyżej. 

 

Regulacje dotyczące przymusowego wykupu (squeeze out) 
 

Zgodnie z § 4 art. 418 Kodeksu Spółek Handlowych, przepisów o przymusowym wykupie akcji określonych w tym 

artykule nie stosuje się do spółek publicznych. 

 

Zgodnie z art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie 

z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego 

z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w 

tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez 

nich akcji. 

 

Cenę przymusowego wykupu ustala się zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Nabycie akcji w 

wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. 

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 

zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego 

wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji 

finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu.  

 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na 14 dni roboczych 

przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 

KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje spółki 

notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Podmiot ten załącza do zawiadomienia 

informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu jest 

niedopuszczalne. 

 

Obowiązki dotyczące wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spoczywają również na podmiotach 

wskazanych w art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

Regulacje dotyczące odkupu (sell out) 
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Zgodnie z § 8 art. 418¹ Kodeksu Spółek Handlowych, przepisów o przymusowym wykupie akcji określonych w 

tym artykule nie stosuje się do spółek publicznych. 

Zgodnie z art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia 

posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce. Żądanie składa się na piśmie. Żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, 

który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i 

dominujące, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa 

również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile 

członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 

90% ogólnej liczby głosów. Akcjonariusz żądający wykupienia akcji uprawniony jest do otrzymania ceny nie 

niższej niż określona zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej. 

 

4.10 Publiczne oferty przejęcia w stosunku do Emitenta 

W ciągu ostatniego roku obrotowego i bieżącego roku obrotowego osoby trzecie nie dokonały publicznych ofert 

przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta. 

 

4.11 Informacje o podatkach potrącanych u źródła 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 
 

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 

następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o PDOF: 

1 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 

2 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w 

art. 27 Ustawy o PDOF (art. 30a ust. 7 PDOF), 

3  podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o PDOF), 

4  płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę (biuro maklerskie), który potrąca kwotę podatku 

z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu 

skarbowego (art. 41 ust. 4 Ustawy o PDOF). 

 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 

w Ustawie o PDOP: 

1 podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy, 

2 podatek wynosi 19% otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o PDOP), 

3 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 

które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o PDOP): 

a. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
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b. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

c. spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 

spółki, o której mowa w lit. a, 

d. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest: 

i. spółka, o której mowa w lit. b, albo 

- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w lit. b. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności 

w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o PDOP, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania tych 

dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w 

wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku 

nr 4 do Ustawy o PDOP. 

 

Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 

 

Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego podatku 

dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 

skarbowego (art. 26 Ustawy o PDOP). 

5 INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY  

Nie ma zastosowania 

6 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I 
USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

6.1 Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu 

Memorandum Informacyjne zostało sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym 854.764 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

Zgodnie z §19 Regulaminu Giełdy akcje nowej emisji Emitenta, którego akcje tego samego rodzaju są już 

notowane na GPW, są po spełnieniu określonych kryteriów dopuszczane i wprowadzane do obrotu giełdowego w 

uproszczonym trybie, poprzez złożenie wniosku o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. 
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To, czy akcje Serii D będą notowane na GPW oraz termin notowania Akcji zależy głównie od stwierdzenia przez 

Komisję Nadzoru Finansowego równoważności pod względem formy i treści informacji zawartych w 

Memorandum Informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym oraz zakończenia 

odpowiednich procedur w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz GPW. Z tego względu Emitent ma 

ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Serii D na GPW. Zdaniem Emitenta Akcje Serii D mogą zostać 

notowane na rynku oficjalnych notowań, tj. GPW, na przełomie IV kwartału 2009 roku i I kwartału 2010 roku, 

jednak biorąc pod uwagę warunki wymienione powyżej – Emitent nie ma co do tego pewności.. 

6.2 Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje 

tej samej klasy, co akcje oferowane lub dopuszczane do obrotu 

Na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW notowane są następujące akcje Emitenta: 

 Akcje serii A w liczbie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy),  

 Akcje serii B w liczbie 59.056 (pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć),  

 Akcje serii C w liczbie 860.000 (osiemset sześćdziesiąt tysięcy). 

 

Akcje Emitenta nie są dopuszczone do obrotu na żadnym innym rynku regulowanym lub równoważnym. 

 

6.3 Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem subskrypcji lub 

plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co tworzone papiery wartościowe 

będące przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

Nie dotyczy 

6.4 Działania stabilizacyjne 

Podmiotem posiadającym ważną umowę świadczenia usług Animatora Arteria S.A. jest Dom Maklerski IDM 

S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mały rynek 7, kod 31-041. 

 

Podmiot świadczy usługi animatora na podstawie umowy z dnia 04.12.2006 roku. Na warunkach umowy 

podmiot zobowiązuje się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta na GPW dla praw do akcji i akcji na 

okaziciela Spółki Arteria S.A. dopuszczonych do obrotu giełdowego. Pomiot zobowiązuje się w szczególności 

do podtrzymywania wolumenu i płynności obrotu akcjami oraz prawami do akcji Emitenta poprzez składanie 

zleceń kupna i zleceń sprzedaży – we własnym imieniu i na własny rachunek. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być przez każdą ze stron wypowiedziana z 

zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

7 INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ 

7.1 Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu 

oferującego papiery wartościowe do sprzedaży, charakter stanowiska lub innych 

istotnych powiązań, jakie osoby sprzedające miały w ciągu ostatnich trzech lat z 
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emitentem papierów wartościowych lub jego poprzednikami albo osobami 

powiązanymi 

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje Serii D objęte ofertą prywatną i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu są 

akcjami nowej emisji. 

7.2 Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze 

sprzedających właścicieli papierów wartościowych 

Nie dotyczy. Wszystkie Akcje Serii D objęte ofertą prywatną i ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu są 

akcjami nowej emisji. 

7.3 Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”. Strony, których to dotyczy. Treść 

umowy i wyjątki od niej. Wskazanie okresu objętego zakazem sprzedaży 

Zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

z dnia 17 marca 2009 roku dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru wszystkich Akcji Serii 

D. 

Każdy z obejmujących Akcje Serii D zobowiązał się względem Arteria S.A., że począwszy od dnia zawarcia 

umowy objęcia akcji przez okres 24 miesięcy, nie dokona zbycia ani obciążenia posiadanych akcji Arteria S.A. na 

rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Arteria S.A. Zbycie lub obciążenie Akcji Serii D może 

nastąpić jedynie na podmioty wskazane przez Arteria S.A. Zabezpieczeniem tego postanowienia jest obowiązek 

złożenia dyspozycji blokady akcji nowej emisji objętych przez każdego z obejmujących w domu maklerskim 

prowadzącym rachunek papierów wartościowych oraz przedłożenia Arteria S.A. stosownego zaświadczenia o 

dokonanej blokadzie.  

Termin realizacji powyższego zobowiązania wynosi 7 dni od dnia zapisania obejmowanych akcji na rachunku 

papierów wartościowych w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych na rzecz każdego 

z obejmujących. 

W przypadku naruszenia przez obejmującego zakazu sprzedaży objętych Akcji Serii D, będzie on zobowiązany 

do zapłaty na rzecz Arteria S.A. kary umownej w łącznej wysokości: iloczynu kursu akcji nowej emisji na rynek 

obrotu akcjami prowadzony przez GPW z dnia naruszenia zakazu sprzedaży akcji (ceny zamknięcia) oraz sumy 

liczby obejmowanych akcji w drodze opisanej umowy. 

Zasady zobowiązania do niezbywalności oraz nie obciążania Akcji Serii D przez nowych właścicieli zostały 

opisane w raporcie bieżącym Arteria S.A. nr 32/2009 „Przejęcie Trimtab S.A. Nabycie aktywów o znacznej 

wartości” z dnia 31 marca 2009 roku. 

8 KOSZTY EMISJI LUB OFERTY I WPROWADZENIA DO OBROTU 

Zarząd szacuje, że koszty związane z emisją Akcji Serii D oraz wprowadzenia tych akcji do obrotu wyniosą około 

550 tys. złotych. Koszty oferty będą ponoszone przez Spółkę. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższaniu kapitału 

zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością 

nominalną akcji, a pozostała ich część zalicza się do kosztów finansowych 
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9 ROZWODNIENIE 

Nie dotyczy 

10 INFORMACJE DODATKOWE 

Dane osób odpowiedzialnych za informacje zamieszczone w Memorandum Informacyjnym oraz ich oświadczenia 

znajdują się w pkt III.1 niniejszego Memorandum Informacyjnego. 

 

Za wyjątkiem wskazanych w Memorandum Inwestycyjnym sprawozdań finansowych nie były sporządzane 

dodatkowe raporty przez biegłych rewidentów, nie były również podejmowane dodatkowe działania ekspertów 

związane z emisją. W Memorandum Informacyjnym zamieszczono informacje uzyskane od osób trzecich. Wykaz 

tych informacji wraz ze źródłami znajduje się w pkt. III.6.6. Emitent potwierdza, że informacje te zostały dokładnie 

powtórzone oraz, że w stopniu, w jakim Emitent jest tego świadom i jakim może to ocenić na podstawie informacji 

opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone 

informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd. 

11 WYKAZ INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W MEMORANDUM 
INFORMACYJNYM PRZEZ ODESŁANIE 

Wykaz Informacji zamieszczonych w memorandum informacyjnym przez odesłanie znajduje się w pkt III.26 

(część III Memorandum). 

 

 


