
 

 

 

DOKUMENT INFORMACYJNY 

 

Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. z siedzibą w Białymstoku 

 

sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i C 2 transza  

do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez  

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla 

spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 

 

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 

dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 

 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe 

notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone 

właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Warto-

ściowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycz-

nym lub przepisami prawa. 

 

 

 

 

AUTORYZOWANY DORADCA 

 

 

 

Warszawa, dnia 17 września 2010 roku 
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Wstęp 

 

Dokument informacyjny 

 

Informacje o Emitencie 

 

Firma: Automatyka - Pomiary - Sterowanie 

Forma prawna: spółka akcyjna 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Białystok 

Adres: ul. A. Mickiewicza 95 F, 15-257 Białystok 

tel. + 48 85 748 34 00 

faks: + 48 85 748 34 19 

Internet: www.aps.pl 

E-mail: aps@aps.pl 

KRS: 0000298380 

REGON: 050141167 

NIP: 542-00-13-354 

 

Informacje o Autoryzowanym Doradcy 

 

Firma: EBC Solicitors Arkadiusz Stryja 

Forma prawna: spółka komandytowa 

Kraj siedziby: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa 

tel.: + 48 22 828 53 00 

faks: + 48 22 828 53 01 

Internet: www.ebcsolicitors.pl 

E-mail: ebcsolicitors@ebcsolicitors.pl 

KRS: 0000266826 

REGON: 140778886 

NIP: 525-23-82-713 

 

Informacje na temat instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowa-

dzane są: 

• 513 (pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 

• 72.092 (siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii C 2 o wartości nominal-

nej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 
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Łączna wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym systemie 

obrotu na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego wynosi 7.260,50 zł (siedem tysięcy dwieście sześć-

dziesiąt złotych i pięćdziesiąt groszy). 

 

Na podstawie niniejszego dokumentu informacyjnego do obrotu w Alternatywnym systemie obrotu wprowa-

dzane są akcje reprezentujące 1,37 proc. (jeden i trzydzieści siedem setnych procent) kapitału zakładowego 

Emitenta i 0,705 proc. (siedemset pięć tysięcznych) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 

 

Akcje Serii A i Akcje Serii C 2, które zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, są tożsame 

w prawach, zaś w szczególności w prawie do dywidendy, z Akcjami Serii B i Akcjami Serii C, które 

są notowane na rynku NewConnect. 

 

Struktura kapitału zakładowego Emitenta według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu infor-

macyjnego przedstawia się następująco: 

 

lp Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale za-

kładowym (w proc.) 

Udział w głosach (w 

proc.) 

1.  A imienne 5.084.487 95,99 97,95 

2.  A na okaziciela 513 0,01 0,005 

3.  B 64.529 1,22 0,62 

4.  C 1 75.218 1,42 0,725 

5.  C 2 72.092 1,36 0,70 

Razem 5.296.839 100 100 

 

Wskazanie osób zarządzających Emitentem, Autoryzowanym Doradcą oraz podmiotów dokonujących badania 

sprawozdań finansowych Emitenta (wraz ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania) 

 

Zarząd Emitenta 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą obecnie: 

1/ Bogusław Kajetan Łącki - Prezes Zarządu; 

2/ Bożena Matoszko - Wiceprezes Zarządu; 

3/ Jerzy Busłowski - Wiceprezes Zarządu; 

4/ Marcin Andrzej Proskień - Wiceprezes Zarządu. 

 

Osoby zarządzające Autoryzowanym Doradcą: 

 

W skład Zarządu Emitenta wchodzą obecnie: 

1/ Arkadiusz Stryja - komplementariusz; 

2/ Adam Osiński - komandytariusz, prokurent. 
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Podmiot dokonujący badania sprawozdań finansowych Emitenta 

 

Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2009 zostało zbadane przez Firmę Biegłych Rewidentów „Mazur 

i Partnerzy” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowaną na liście podmiotów uprawnionych do badania 

sprawozdań finansowych w KIBR pod nr 3515. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili: 

1/ Maciej Piotr Mazur - biegły rewident nr ew. 10922; 

2/ Marian Bolesław Mazur - biegły rewident nr ew. 2457. 
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1. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych, przewidzianych świadczeń dodat-

kowych na rzecz emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepi-

sach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obo-

wiązku dokonania określonych zawiadomień 

 

1.1. Informacja ogólna 

 

Według Statutu Emitenta z Akcjami nie są związane jakiekolwiek szczególne przywileje, ograniczenia co do 

przenoszenia praw z Akcji, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe. 

 

1.2. Prawa wynikające z instrumentów finansowych 

 

Prawa, obowiązki i ograniczenia związane z Akcjami Emitenta są określone przepisami k.s.h., innych przepisów 

prawa oraz postanowieniami Statutu. 

 

1.2.1. Prawa o charakterze majątkowym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze majątkowym: 

• prawo do udziału w zysku - zgodnie z art. 347 §1 k.s.h. akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku 

wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony 

przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom; ponieważ żadna z Akcji nie jest uprzywilejowana 

co do dywidendy, zysk przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

dzieli się, zgodnie z art. 347 §2 k.s.h. w stosunku do liczby Akcji; co oznacza, iż na każdą akcję przypada 

dywidenda w jednakowej wysokości; zgodnie z art. 348 §2 i §3 k.s.h. uprawnionymi do dywidendy za dany 

rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy ustalonym przez walne 

zgromadzenie; 

• prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) - zgodnie z art. 433 §1 k.s.h. akcjona-

riuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji (prawo poboru) w stosunku 

do liczby posiadanych przez nich akcji; w interesie spółki walne zgromadzenie może uchwałą pozbawić 

akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części; podjęcie takiej uchwały wymaga większości 

4/5 głosów; a uchwała może zostać podjęta tylko wtedy, gdy pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru 

akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwały o wyłą-

czeniu prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki sta-

nowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem 

oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 

określonych w uchwale albo, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjona-

riusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; 

• prawo do udziału w majątku spółki w przypadku jej likwidacji - stosownie do art. 474 §2 k.s.h. w przypad-

ku likwidacji spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu jej wierzycieli dzieli się między 

akcjonariuszy w stosunku do wysokości dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; 

• prawo do zbycia akcji - zgodnie z art. 337 §1 k.s.h., akcje są zbywalne; jednocześnie Statut Emitenta nie 

wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie; 
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• prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach - akcje mogą być przedmiotem zastawu lub 

użytkowania ustanowionego przez ich właściciela; zgodnie z §8 ust. 4 Statutu Emitenta ustanowienie za-

stawu lub innego obciążenia na akcjach imiennych Emitenta wymaga zgody Rady Nadzorczej; 

• prawo do umorzenia akcji - zgodnie z §8 ust. 1 Statutu Emitenta Akcje mogą być umarzane, przy czym 

zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia; 

• prawo związane z wykupem akcji - zgodnie z art. 416 §4 i 417 §4 k.s.h. skuteczność uchwały w sprawie 

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie 

zgadzają się na tę zmianę, o ile w statucie spółki nie został zamieszczony zapis, przewidujący możliwość 

istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji w sytuacji gdy uchwała zo-

stanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej poło-

wę kapitału zakładowego; Statut Emitenta nie przewiduje jednak odmiennych postanowień w tej kwestii. 

 

1.2.2. Prawa o charakterze korporacyjnym 

 

Akcjonariuszom Emitenta przysługują w szczególności następujące prawa o charakterze korporacyjnym: 

• prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz prawo do głosowania na walnym zgroma-

dzeniu - na podstawie art. 412 §1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz 

prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu; głos może być oddany przez pełnomocnika, przy czym 

pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej; zgodnie z art. 4111 §1 

k.s.h. akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, 

jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w chwili obecnej u Emitenta nie obowiązuje jaki-

kolwiek regulamin walnego zgromadzenia; zgodnie z art. 4065 §1 k.s.h. statut może dopuszczać udział 

w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w chwili obecnej Statut 

Emitenta nie przewiduje takiej możliwości; 

• prawo do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 399 §3 k.s.h. akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej 50 proc. kapitału zakładowego spółki lub co najmniej 50 proc. ogółu głosów 

w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie; 

• prawo do złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz do złożenia wniosku 

o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia - zgodnie z art. 400 §1 k.s.h. 

akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żą-

dać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku tego 

zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do złożenia wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego 

zgromadzenia - zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 

5 proc. kapitału zakładowego spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad naj-

bliższego walnego zgromadzenia; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia - 

zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 proc. kapitału za-

kładowego spółki publicznej mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzo-
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nych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 

obrad; Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej kwestii; 

• prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 k.s.h.; 

• prawo do żądania wyboru rady nadzorczej odrębnymi grupami - zgodnie z art. 385 §3 k.s.h. na wniosek 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej po-

winien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 

nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej; 

• prawo do uzyskania informacji o spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie 

z art. 428 k.s.h.; 

• prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt spółki określonego zagadnienia związanego z utwo-

rzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw - zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej 

uchwałę w tym przedmiocie podejmuje walne zgromadzenie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 

posiadających co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek pa-

pierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz do imiennego zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej - wynikające z art. 328 §6 k.s.h.; 

• prawo do żądania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz 

z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinią biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni 

przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 395 §4 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania w lokalu zarządu spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w wal-

nym zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia - wynikające 

z art. 407 §1 k.s.h. oraz do żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym 

zgromadzeniu pocztą elektroniczną - wynikające z art. 407 §11 k.s.h.; 

• prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgroma-

dzenia w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem - wynikające z art. 407 §2 k.s.h.; 

• prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym 

celu komisję, złożoną co najmniej trzech osób; wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający 10 proc. 

kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu; wnioskodawcy mają prawo wy-

boru jednego członka komisji - wynikające z art. 410 §2 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów 

uchwał - wynikające z art. 421 §3 k.s.h.; 

• prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce na zasadach określonych w art. 486 

i 487 k.s.h.; 

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

wynikające z art. 341 §7 k.s.h.; 

• prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu spółki bezpłatnie odpisów do-

kumentów, o których mowa w art. 505 §1 k.s.h. (w przypadku połączenia spółki), w art. 540 §1 k.s.h. 

(w przypadku podziału spółki) oraz w art. 561 k.s.h. (w przypadku przekształcenia spółki); 

• prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozo-

staje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjona-
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riuszem Emitenta, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał;. żądanie udzielenia informacji 

oraz odpowiedź powinna być złożone na piśmie - wynikające z art. 6 k.s.h.; 

• prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup 

akcji) przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami 

od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, 

o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90 proc. ogól-

nej liczby głosów w tej spółce - wynikające z art. 82 Ustawy o ofercie publicznej; 

• prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub prze-

kroczył 90 proc. ogólnej liczby głosów w danej spółce publicznej - zgodnie z art. 83 Ustawy o ofercie pu-

blicznej takiemu żądaniu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekro-

czył 90 proc. ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 

30 dni od jego zgłoszenia; obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każ-

dej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej, o ile człon-

kowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, co najmniej 

90 proc. ogólnej liczby głosów; 

• prawa akcjonariuszy wynikające z przepisów Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie - zgodnie 

z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowa-

nych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wy-

stawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zapisami Ustawy o ob-

rocie; zgodnie z art. 328 §6 k.s.h. akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki handlo-

wej przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot pro-

wadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu spółki publicznej; akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

handlowej nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji; roszczenie o wydanie doku-

mentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje, które nie zostały zdematerializowane. 

 

1.3. Informacja o przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez 

nabywcę lub zbywcę Akcji odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych 

zawiadomień  

 

1.3.1. Statutowe ograniczenia w obrocie Akcjami 

 

Statut Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ograniczeń w obrocie Akcjami. 

 

Statut Emitenta przewiduje ograniczenia w obrocie akcjami imiennymi serii A, które nie są wprowadzane w o-

parciu o niniejszy dokument informacyjny i nie są przedmiotem obrotu w Alternatywnym systemie obrotu. 
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1.3.2. Ograniczenia w obrocie Akcjami wynikające z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie, 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

 

Obrót Akcjami Emitenta, jako papierami wartościowymi spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym 

w Ustawie o ofercie publicznej, Ustawie o obrocie, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów oraz Roz-

porządzeniu w sprawie koncentracji. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 

 

Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na pod-

mioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, 

określone obowiązki, odnoszące się do tych czynności i zdarzeń. 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

• kto osiągnął lub przekroczył 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 

50 proc., 75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo 

• kto posiadał co najmniej 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 

75 proc. albo 90 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął 

odpowiednio 5 proc., 10 proc., 15 proc., 20 proc., 25 proc., 33 proc., 33 1/3 proc., 50 proc., 75 proc. albo 

90 proc. lub mniej ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni robo-

czych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu nale-

żytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicz-

nej w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji (dniami sesyjnymi w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej są dni sesyjne określone przez spółkę 

prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie oraz ogłoszone przez 

Komisję w drodze publikacji na stronie internetowej). 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa 

powyżej, powstaje również w przypadku: zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33 proc. ogólnej licz-

by głosów o co najmniej 1 proc. ogólnej liczby głosów. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać informacje o: 

• dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie, 

• liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki 

oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

• liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie 

głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, 

• zamiarach co do dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia 

zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane 

w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 proc. ogólnej liczby głosów; w przypadku każdorazowej 

zmiany tych zamiarów lub celu, należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej 

zmiany, poinformować o tym Komisje oraz spółkę; 
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• podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 

• osobach, z którymi została zawarta umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wyko-

nywania prawa głosu. 

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

 

Zgodnie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej obowiązki związane z dokonaniem zawiadomienia spoczywają 

również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

• zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 

• nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 

• 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, zawiadomienie winno zawierać również infor-

macje o: 

• liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowe-

go osiągnie w wyniku nabycia akcji; 

• dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; 

• dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. 

 

Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 

wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi dysponować według 

własnego uznania. 

 

Naruszenie określonego w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej obowiązku zawiadomienia Komisji o osiągnięciu 

lub przekroczeniu określonego progu ogólnej liczby głosów powoduje zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy o ofercie 

publicznej utratę przez akcjonariusza prawa wykonywania głosu z tych akcji. Prawo głosu wykonane wbrew 

zakazowi, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania 

nad uchwałami walnego zgromadzenia. 

 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zasta-

wem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 

umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o nie-

których zabezpieczeniach finansowych. 

 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają, odpowiednio, również 

na: 

• podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku 

z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wstawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

• funduszu inwestycyjnym - także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 
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o inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 

o inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 

• podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów okre-

ślonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

o 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, 

o w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 

jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie oraz 

ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 

papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców 

wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

o przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie upraw-

nienia do wykonywania prawa głosu; 

• pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważ-

niony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących 

pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

• łącznie wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez 

te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu 

trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czyn-

ności powodujące powstanie tych obowiązków; 

• na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając 

akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogól-

nej liczby głosów określonego w tych przepisach. 

 

Obowiązki określone powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami warto-

ściowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własne-

go uznania. 

 

W przypadku zawarcia pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub 

zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki obowiązki, 

o których mowa powyżej, mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony 

porozumienia. 

 

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzeniu trwałej polityki wobec spółki 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; 
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• 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. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wskazanych powyżej obowiązków: 

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

• po stronie podmiotu pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spół-

ki publicznej, a akcjonariusz nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania, 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. 

 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie 

 

Zgodnie z art. 154 Ustawy o obrocie informacją poufną jest - określona w sposób precyzyjny - informacja do-

tycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub 

kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przeka-

zana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych 

instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy 

czym dana informacja: 

• jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub 

których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia do-

konanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów fi-

nansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych: 

• mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość in-

strumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy 

gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie dzia-

łającego inwestora: 

• w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finanso-

wych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora 

lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji na-

bycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych powyżej. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie, każdy kto: 

• posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji 

lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, 

a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:  

o 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, lub 

o akcjonariusze spółki publicznej, lub 
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o osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa powyżej, w podmiocie zależnym lub domi-

nującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na 

rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim 

rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o po-

dobnym charakterze, lub 

o maklerzy lub doradcy, lub 

• posiada informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo 

• posiada informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony powyżej, jeżeli wiedział lub przy doło-

żeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja poufna 

nie może wykorzystywać takiej informacji. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie osoby, o których mowa w art. 156 ust. 1, nie mogą: 

• ujawniać informacji poufnej; 

• udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja. 

 

Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub 

zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną 

będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności 

prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli in-

strumenty te: 

• są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub którego-

kolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na 

takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywa-

na na tym rynku, albo 

• nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego 

państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu 

finansowego, o którym mowa powyżej, 

• są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy 

transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie ob-

rotu, albo 

• nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego któ-

rym mowa powyżej. 

 

Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie 

lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej: 

• jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych; 

• jednego lub kilku instrumentów finansowych; 

• nabywania albo zbywania instrumentów finansowych. 
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Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie 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 trwa-

nia okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw po-

chodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo doko-

nywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powo-

dować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1a Ustawy o obrocie członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocni-

cy 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 trwa-

nia okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest do-

prowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emiten-

ta, 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. 

 

Zgodnie z art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się do czynności dokonywanych: 

• przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent 

lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostająca z 

tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, 

zlecił zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w po-

dejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne albo 

• 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 pew-

ną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo 

• w wyniku złożenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika emitenta lub 

wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem lub wystaw-

cą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, zapisu w odpowiedzi na 

ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o o-

fercie publicznej, albo 

• w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomoc-

nika emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emi-

tentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, we-

zwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicz-

nej, albo 

• w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo 

• 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 rozpoczę-

ciem biegu danego okresu zamkniętego. 
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Zgodnie z art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie okresem zamkniętym jest: 

• okres od wejścia w posiadanie przez członka zarządu, rady nadzorczej, prokurenta lub pełnomocnika 

emitenta lub wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z tym emitentem 

lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze informacji po-

ufnej dotyczącej emitenta lub akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych in-

strumentów finansowych z nimi powiązanych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4, do prze-

kazania tej informacji do publicznej wiadomości; 

• w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 

okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nadzorczej, proku-

rent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna osoba pozostają-

ca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charak-

terze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany jest dany raport; 

• w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 

okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiado-

mości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nad-

zorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna 

osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 

jest dany raport; 

• w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości 

lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wia-

domości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych - chyba że członek zarządu, rady nad-

zorczej, prokurent lub pełnomocnik emitenta lub wystawcy, jego pracownik, biegły rewident albo inna 

osoba pozostająca z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym 

o podobnym charakterze nie posiadał dostępu do danych finansowych, na podstawie których sporządzany 

jest dany raport. 

 

Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby: 

• wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące jego prokurentami; 

• inne, pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp 

do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w za-

kresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 

gospodarczej 

są obowiązane do przekazywania Komisji oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz 

osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw po-

chodnych 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. 

 

 



Dokument Informacyjny Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. 

strona 19 z 40 

Zgodnie z art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 

ust. 1, rozumie się: 

• jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu; 

• dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

• innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez 

okres co najmniej roku; 

• podmioty: 

o w których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa 

powyżej, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze 

organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 

tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego 

rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub 

o które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub 

osobę blisko z nią związaną, o której mowa powyżej, lub 

o z działalności których osoba, o której mowa w art. 160 ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o któ-

rej mowa powyżej, czerpią zyski, 

o których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa 

w art. 160 ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa powyżej. 

 

Przepisy dotyczące zakazów i obowiązków określonych powyżej mają zastosowanie do Akcji Emitenta w opar-

ciu o przepis art. 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 Ustawy o obrocie. Ponadto zgodnie z art. 161a ust. 2 Ustawy 

o obrocie zakazy, o których mowa w art. 156, odnoszą się również do informacji poufnych dotyczących papie-

rów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, które mają podlegać dopuszczeniu do obrotu na 

rynku regulowanym lub wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu. 

 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 

 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów w art. 13 ust. 1 nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek 

zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli: 

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzają-

cym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1.000.000.000 euro lub  

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50.000.000 euro. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia, o którym mowa 

powyżej, dotyczy zamiaru: 

• połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

• przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jedne-

go lub więcej przedsiębiorców; 
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• utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

• nabycia przez przedsiębiorcę mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli 

obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

• jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 euro; 

• 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 lub udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż 

ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

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

o wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, 

jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpiecze-

nia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłą-

czeniem prawa do ich sprzedaży; 

• 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; 

• przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

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. 16 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy badaniu wysokości obrotu bierze 

się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych 

przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestni-

czący w koncentracji. Dodatkowo art. 16 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż przy badaniu wysokości obrotu przed-

siębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, bierze się pod uwagę obrót zarówno tego przedsiębiorcy 

jak i jego przedsiębiorców zależnych. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji doko-

nują: 

• wspólnie łączący się przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca przejmujący kontrolę, albo 

• wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, albo 

• przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. 
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Zgodnie z art. 94 ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku gdy koncentracji dokonu-

je przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia 

zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. 

 

Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w termi-

nie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar 

koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentra-

cji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

może  w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do speł-

nienia określonych warunków. 

 

Decyzje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wyda-

nia zgody na dokonanie koncentracji koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu może, na wniosek 

przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji, przedłużyć, w drodze postanowienia, ten termin o rok, jeżeli 

przedsiębiorca wykaże, że nie nastąpiła zmiana okoliczności, w wyniku której koncentracja może spowodować 

istotne ograniczenie konkurencji na rynku. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę 

pieniężną w wysokości nie większej niż 10 proc. przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzają-

cym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego 

zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w dro-

dze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli przedsiębiorca 

ten choćby nieumyślnie podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, a także jeżeli nie udzielił 

żądanych informacji bądź udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pie-

niężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu decyzji lub 

wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości 

do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła 

zamiaru koncentracji. 

 

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia 

w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i kon-

sumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy. 

 

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 

gdy koncentracja została dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Pre-
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zes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 

na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

• podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

• zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

• zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub rozwiąza-

nie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę; 

przy czym decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

 

W przypadku niewykonania decyzji w sprawie z zakresu koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 528-550 k.s.h. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują 

kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków praw-

nych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

 

Ograniczenia w obrocie wynikające z Rozporządzenia w sprawie koncentracji 

 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami wynikają także z regulacji zawartych 

w Rozporządzeniu w sprawie koncentracji. 

 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspól-

notowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone 

progi obrotu towarami i usługami. 

 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struk-

tury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europej-

skiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

• zawarciu umowy, 

• ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

• przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w sprawie koncentracji można również 

dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 

o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentra-

cji. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

• gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

5 miliardów euro, oraz 

• gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 250 milionów euro, 
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chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącz-

nych obrotów, przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy: 

• łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 

2,5 miliarda euro; 

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestni-

czących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro; 

• w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich, o których mowa w punkcie powyżej, łączny obrót 

każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 25 milio-

nów euro, oraz 

• łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącz-

nych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Zgodnie z wiedzą Emitenta nie istnieją inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie Akcjami. 
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2. Wybrane dane finansowe Emitenta 

 

Wybrane dane finansowe Emitenta na dzień 31 grudnia 2009 roku, w PLN i EUR 

 

 

 

Prezentowane powyżej dane finansowe Emitenta na dzień 31 grudnia 2009 roku zostały opublikowane przez 

Emitenta za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) - raport roczny nr 6/2010 z dnia 12 kwietnia 

2010 roku - wraz ze sprawozdaniem finansowym Emitenta za rok 2009 i z opinią oraz raportem z badania tego 

sprawozdania przez uprawnionego biegłego rewidenta. 
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Wybrane dane finansowe Emitenta na dzień 30 czerwca 2010 roku, w PLN i EUR 

 

 

 

Prezentowane powyżej dane finansowe Emitenta na dzień 30 czerwca 2010 roku zostały opublikowane przez 

Emitenta za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) - raport półroczny nr 13/2010 z dnia 16 

sierpnia 2010 roku. 
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3. Czynniki ryzyka 

 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów 

finansowych objętych dokumentem informacyjnym, a w szczególności czynników związanych z sytuacją go-

spodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Poniższy spis nie ma charakteru zamkniętego, obejmując najważ-

niejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwe-

stycyjnej. Opisane ryzyka, wraz z pozostałymi czynnikami, które ze względu na znacznie mniejsze prawdopo-

dobieństwo oraz złożoność działalności gospodarczej Emitenta nie zostały w niniejszym dokumencie opisane, 

mogą w skrajnych sytuacjach skutkować niezrealizowaniem założonych przez Inwestora celów inwestycyjnych 

lub nawet utratą części zainwestowanego kapitału. 

 

3.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 

 

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

 

W związku z faktem, iż Emitent prowadzi działalność na terenie Polski i jest to jednocześnie jego główny rynek 

zbytu, działalność Emitenta uzależniona jest od sytuacji makroekonomicznej w kraju. Na wyniki działalności 

wpływa wiele czynników m.in. tempo wzrostu gospodarczego, poziom inwestycji przedsiębiorstw, poziom 

inflacji, poziom bezrobocia. Pogorszenie się koniunktury gospodarczej może spowodować zmniejszenie 

popytu, a co za tym idzie nie osiągnięcie zakładanych przez Spółkę celów.  

 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

 

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki makroeko-

nomiczne, które są niezależne od działań Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można: politykę rządu; decyzje 

podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki Pieniężnej, wpływające na podaż pieniądza, 

wysokości stóp procentowych i kursów walutowych; podatki; wysokość PKB; poziom inflacji; wielkość deficytu 

budżetowego i zadłużenia zagranicznego; stopę bezrobocia, strukturę dochodów ludności itd. Niekorzystne 

zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na działalność i wy-

niki ekonomiczne osiągane przez Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco moni-

toruje zmiany w opisanym wyżej obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię Emitenta 

do występujących zmian. 

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

 

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, 

a także często niska jakość prac legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta 

mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego 

oraz związanego z rynkami finansowymi. Skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być 

ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek warto-

ści aktywów Emitenta. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany klu-
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czowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostoso-

wywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

 

Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów podatkowych 

 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów i nie-

spójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady opodatkowania, 

wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodo-

wać niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez Emitenta decyzji bizne-

sowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektyw-

nych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emi-

tenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposo-

bu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występu-

jących zmian. 

 

Ryzyko kursowe 

 

Obecnie zdecydowana cześć sprzedaży Emitenta realizowana jest na terenie Polski. Jednak w miarę rozwoju 

Spółki, Emitent może rozszerzyć zakres swej działalności, a tym samym pozyskać odbiorców zagranicznych, 

co zwiększy obszar jego działalności. Wraz z rozszerzeniem działalności Emitenta poza Polskę, z czym wiąże 

się bezpośrednio dokonywanie transakcji w walutach innych niż PLN, może wystąpić ryzyko niekorzystnego 

kształtowania się kursów walut. W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian kursowych może nastąpić 

spadek rentowności poszczególnych produktów, towarów, czy tez usług będących w ofercie Emitenta, 

co w ostateczności może mieć negatywny wpływ na kształtowanie się jego wyników finansowych. W momencie 

znacznego rozwoju działalności podmiotu na rynkach zagranicznych Spółka podejmie działania mające na celu 

ograniczenie opisanego powyżej ryzyka, zawierając kontrakty typu forward. 

 

Ryzyko rozwoju konkurencji 

 

Polski rynek automatyki przez szereg następnych lat pozostanie bardzo atrakcyjny dla potencjalnych konkuren-

tów z Polski i zagranicy, co może wpłynąć na wzrost liczby podmiotów działających na nim. Obecność konku-

rencji na rynku automatyki może powodować konieczność wprowadzenia obniżki ceny jednostkowej produk-

tów i usług, jako efektu dostosowania się Emitenta do oferty konkurentów. W rezultacie wyniki finansowe 

osiągane przez Emitenta mogą ulec pogorszeniu. Minimalizacja ryzyka związanego z rozwojem konkurencji 

na rynku automatyki wynika ze specyfiki tego rynku. Przedsiębiorstwa, które chcą prowadzić działalność 

w branży automatyki muszą liczyć się z występowaniem różnego typu barier związanych z wejściem na ten 

rynek, jak np. posiadanie odpowiednich uprawnień przez pracowników, konieczność przynależności pracowni-

ków do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, obowiązek przedkładania referencji przed przystąpieniem 

do przetargów ogłaszanych przez firmy, czy też opracowanie i wdrażanie określonego know - how. Wymienio-

ne czynniki powodują, że wzrost liczby konkurencyjnych przedsiębiorstw na rynku automatyki nie jest ade-

kwatny do skali atrakcyjności rynku. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój konkurencji, starając się 

z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących w tym zakresie zmian. 
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Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co może negatywnie 

wpłynąć na działalność Emitenta. 

 

3.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko konkurencji/konsolidacji branży 

 

Na rynku na którym działa Emitent działają firmy polskie i zagraniczne, nie wyłączając koncernów o globalnym 

zasięgu działania. Konkurencja wymusza działania inwestycyjne oraz ma istotny wpływ na ceny wyrobów. 

Konsolidacja w branży może spowodować umocnienie się na rynku innych firm, co może z kolei spowodować 

ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem dotychczasowych i pozyskaniem nowych klien-

tów. Emitent prowadzi działania zwiększające jego przewagę konkurencyjną, między innymi poprzez wysoką 

jakość świadczonych usług, dzięki posiadanemu wieloletniego doświadczenia i znajomości branży, wykwalifi-

kowanej kadrze i ugruntowanej pozycji na rynku. 

 

Ryzyko związane z przetargami publicznymi 

 

Emitent realizuje często projekty, których wykonawca wyłaniany jest w przetargach publicznych rozpisywanych 

przez zamawiających. Wybór wykonawcy projektu uzależniony jest od spełnienia warunków określonych przez 

zamawiającego, wśród których głównym kryterium wyboru jest oferowana cena. Decyzje komisji przetargo-

wych mogą być także oprotestowane przez innych uczestników przetargów, w związku z tym termin podpisa-

nia ostatecznej umowy z zamawiającym może zostać wydłużony. Zaistniała sytuacja niesie za sobą ryzyko pod-

pisania umowy na niekorzystnych warunkach, w związku z możliwością pogorszenia się ogólnej sytuacji makro-

ekonomicznej podczas trwania procedur odwoławczych. Emitent nie uzależnia przychodów z prowadzonej 

działalności jedynie od projektów realizowanych w ramach przetargów publicznych. Dla przykładu w roku 

2007 przychody Emitenta uzyskane w ramach przetargów publicznych wyniosły 4.110.194,89 zł, co stanowiło 

25,50 proc. ogółu przychodów. 

 

Ryzyko sezonowości sprzedaży 

 

Ogół działalności prowadzonej przez Emitenta charakteryzuje się sezonowością. W cyklu rocznym należy za-

obserwować zmniejszenie się liczby realizowanych projektów w okresie od stycznia do kwietnia, natomiast 

zdecydowany wzrost aktywności Emitenta w każdym aspekcie działalności można obserwować w okresie 

od maja do grudnia. Sezonowość związana z prowadzoną działalnością wynika z faktu, że część projektów 

realizowanych przez Emitenta uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych, w związku z tym 

w okresie zimowym liczba realizowanych zleceń ulega zmniejszeniu. Emitent łagodzi sezonowe wahania sprze-

daży poprzez dywersyfikację działalności i prowadzenie we wspomnianym okresie intensywnych prac z zakresu 

planowania oraz działań handlowych i marketingowych. 
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Ryzyko regionalnego obszaru działalności 

 

Regionalny charakter Spółki, brak oddziałów/przedstawicielstw w innych regionach Polski, w których może 

być prowadzona działalność klientów Emitenta może spotkać się z obawą potencjalnych klientów, o to czy 

w sytuacji wystąpienia awarii Emitent będzie zdolny do szybkiego podjęcia działań zmierzających do zlikwido-

wania usterki. W najbliższym czasie potrzebne jest wzmocnienie wizerunku Emitenta poza regionem Polski 

północno-wschodniej, służące zwiększeniu rozpoznawalności jego marki wśród potencjalnych klientów. Emi-

tent zapewni zwiększenie swej rozpoznawalności poprzez wzmożone działania marketingowe, obecność 

na rynku NewConnect oraz uczestnictwo w imprezach i targach branżowych. 

 

Ryzyko uzależnienia się od głównych dostawców 

 

Obecnie prowadzona polityka w zakresie współpracy z dostawcami opiera się w głównej mierze na długolet-

nich kontaktach handlowych i wzajemnym zaufaniu. Tylko jeden z dostawców posiada więcej niż 10 proc. 

udziału w ogólnej wielkości dostaw. Emitent nie może jednak wykluczyć, iż w przyszłości będzie zmuszony, 

np. na skutek pogorszenia się jakości dostarczanych materiałów u jednego lub kilku dostawców, do skoncen-

trowania dostaw i zwiększenia udziału jednego lub kilku dostawców w ogólnej wielkości dostaw. Prowadzić 

to może w przypadku rezygnacji kluczowego dostawcy ze współpracy z Emitentem do obniżenia rentowności 

prowadzonej przez Spółkę działalności. Zarząd Emitenta ocenia jednak to ryzyko jako minimalne i mogące 

wystąpić jedynie przejściowo. Emitent na bieżąco nadzoruje politykę dostaw i współpracy z dostawcami zgod-

nie z wdrożonymi procedurami, co skutecznie dywersyfikuje i uniezależnia Emitenta w zakresie dostaw. 

 

Ryzyko uzależnienia od głównych odbiorców 

 

Obecnie prowadzona polityka w zakresie współpracy z odbiorcami opiera się na długoletnich kontaktach han-

dlowych i zbudowaniu trwałych relacji biznesowych. Wśród grupy odbiorców, największy udział w przycho-

dach Emitenta (34,91 proc.), według stanu na 31 grudnia 2007 roku, posiadała Elektrociepłownia Biały-

stok S.A.. Zaprzestanie korzystania przez Elektrociepłownię Białystok z usług do tej pory świadczonych przez 

Emitenta, może znaleźć odzwierciedlenie w jego wynikach finansowych. W celu eliminacji wskazanego ryzyka 

Spółka stara się zapewnić możliwie szeroki portfel klientów strategicznych, tak aby nie uzależniać się od jedne-

go lub kilku klientów. Ponadto Emitent stosuje programy lojalnościowe, celem utrzymania dotychczasowych 

klientów i dzięki ich zaufaniu oraz lojalności pozyskuje innych. 

 

Ryzyko wzrostu kosztów działalności 

 

Podstawowymi kosztami, jakie ponoszą przedsiębiorstwa działające w branży automatyki, są wynagrodzenia dla 

pracowników oraz koszty zakupu materiałów. Wzrost konkurencyjności na rynku pracy może wymusić na Emi-

tencie konieczność podwyższenia wynagrodzeń dla swoich pracowników. Ponadto można zaobserwować sys-

tematyczny wzrost cen materiałów zakupywanych przez Emitenta od swoich dostawców. Może zatem wystąpić 

ryzyko znacznego wzrostu kosztów działalności Emitenta, a tym samym obniżenia rentowności. Ponadto kosz-

ty materiałów takich, jak np. kable, czy też szyny do rozdzielni, które wykorzystywane są w działalności Emi-

tenta, uzależnione są od cen surowców na rynkach światowych. Gwałtowny wzrost cen surowców na rynkach 
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światowych może oddziaływać na wzrost cen materiałów, co może z kolei przełożyć się na zwiększenie kosz-

tów działalności Emitenta. 

 

Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i wykwalifikowanego personelu 

 

Większość pracowników Emitenta to osoby z wyższym, bądź też ze średnim wykształceniem. Są to wykwalifi-

kowani pracownicy, którzy posiadają kompleksową wiedzę o działalności Spółki. Na rynku rośnie zapotrzebo-

wanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, posiadającą rzetelną wiedzę techniczną. Nie można za-

tem wykluczyć wystąpienia ryzyka utraty części kadry kierowniczej. Ponadto jakość świadczonych usług przez 

Spółkę wiąże się z doświadczeniem i kwalifikacjami pracowników. Utrata ich związana jest z koniecznością 

przeszkolenia nowych pracowników i zdobycia przez nich stosownych uprawnień. Wymaga to czasu i zaanga-

żowania obecnej kadry. Dlatego też nagłe odejście ze Spółki kluczowej kadry może znaleźć odzwierciedlenie 

w pogorszeniu wyników finansowych Emitenta i może skutkować opóźnieniem realizacji zamówionych przez 

klientów zleceń. Emitent stara się wyeliminować wskazane ryzyko poprzez wprowadzony system motywowania 

pracowników oraz realizowany program motywacyjny polegający na umożliwieniu pracownikom obejmowania 

akcji Emitenta po atrakcyjnej cenie. 

 

Ryzyko związane z procesem montażu 

 

Emitent oferuje swoim klientom także montaż urządzeń. Z powyższą działalnością wiąże się ryzyko niedo-

trzymania terminów wynikających z faktu, że większość elementów tych urządzeń nie jest produkowana przez 

Emitenta, lecz jest zakupywana od dostawców. Terminowość dostaw produktów oraz świadczenia usług przez 

Emitenta w dużej mierze zależy od przestrzegania terminów dostaw poszczególnych materiałów od kontrahen-

tów do Emitenta. Spółka posiada szereg dostawców. Ze względu na specyfikę działalności, opóźnienia w do-

stawach mogą wpłynąć na wystąpienie ryzyka opóźnień w terminowym wywiązywaniu się Emitenta z umów 

z odbiorcami. W przypadku wystąpienia takich opóźnień, przedłuża się termin montażu urządzeń u klienta. 

Sytuacja taka wiąże się z wystąpieniem ryzyka zapłaty zarówno kar, jak i odszkodowań klientom, co może nega-

tywnie wpłynąć na wizerunek Emitenta jako solidnego i terminowo wywiązującego się ze zobowiązań partnera. 

Emitent stara się zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji poprzez składanie ofert 

zleceniodawcom w momencie posiadania konkretnych ofert od swych podwykonawców, w których określone 

są terminy dostaw, a także poprzez dążenie do utrzymywania minimalnych zapasów elementów używanych 

do montażu. 

 

3.3. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 

 

Ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji 

 

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wa-

haniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynni-

ków, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez 

poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych 

w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku 
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wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w dłu-

gim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym sys-

temie obrotu cechują się mniejsza płynnością, w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku 

regulowanym. 

 

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybra-

nych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. W skrajnym przypadku istnieje 

ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia. Podobnie istnieje ryzy-

ko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Al-

ternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie ter-

minie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. 

 

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu 

jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy tez 

w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych. 

 

Ryzyko związane ze struktura akcjonariatu Emitenta 

 

Decydujący wpływ na Emitenta mają akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A. 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego 

przedstawia się następująco: 

 

lp Seria akcji Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym (w proc.) 

Udział w głosach 

(w proc.) 

1.  A imienne 5.084.487 95,99 97,95 

2.  A na okaziciela 513 0,01 0,005 

3.  B 64.529 1,22 0,62 

4.  C 1 75.218 1,42 0,725 

5.  C 2 72.092 1,36 0,70 

Razem 5.296.839 100 100 

 

Oznacza to, iż akcjonariusze posiadający Akcje będą mieć ograniczony wpływ na decyzje podejmowane przez 

Emitenta. 

 

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatyw-

nym systemie obrotu 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumen-

tami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

• na wniosek emitenta; 

• jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; 
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• jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym systemie obrotu. 

 

Zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instru-

menty finansowe z obrotu: 

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

emitenta dodatkowych warunków; 

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

• wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upa-

dłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; 

• wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 

 

Zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty 

finansowe z obrotu: 

• w przypadkach określonych przepisami prawa; 

• jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona; 

• w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów; 

• po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 

upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu 

instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instru-

mentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 (za-

wieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące). 

 

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie 

na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu. 

 

Zgodnie z §16 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jeżeli emitent nie wykonuje obowiązków określo-

nych w rozdziale V Regulaminu Organizator Alternatywnego systemu obrotu może: 

• upomnieć emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej; 

• zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w Alternatywnym systemie obrotu; 

• wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu; 

przy czym w przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi emitenta w oparciu o §16 Regulaminu 

okres zawieszenia może trwać dłużej niż 3 miesiące. 

 

Zgodnie z §16 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu jeżeli informacje przekazane przez emitenta 

mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w Alternatywnym systemie obrotu, ich 

przekazanie może stanowić podstawę do czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu 

Obrotu obrotu tymi instrumentami w Alternatywnym systemie obrotu. 
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Zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji 

w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie. 

Ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie. 

 

Ryzyka związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF 

 

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy 

o ofercie publicznej, Komisja może: 

• wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu 

w Alternatywnym systemie obrotu, albo 

• nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo 

• zastosować obie sankcje łącznie. 
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4. Wybrane informacje o Emitencie 

 

4.1. Krótki opis historii Emitenta 

 

Emitent powstał w roku 1993 w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S.A., w oparciu o zespół 

doświadczonych pracowników Wydziału Automatyki (data formalna powstania Emitenta to 8 października 

1993 roku - wtedy bowiem został podpisany stosowny akt notarialny). 

 

W pierwszym okresie działalności głównym odbiorcą usług Emitenta była Elektrociepłownia Białystok S.A. 

 

Własne rozwiązania, pomysły techniczne i jakość pracy sprawiły, że Emitent szybko stał się znanym 

wykonawcą usług w zakresie automatyki przemysłowej. Osiągnięcia Spółki to między innymi usługi dla 

oczyszczalni ścieków, zakładów ciepłowniczych, szpitali, przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego, 

wodociągów, elektrociepłowni i wielu innych. Ważnym momentem w działalności Emitenta było uzyskanie 

certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001. 

 

W roku 2003 Emitent przeniósł swoje biura do nowej siedziby, zlokalizowanej w Białymstoku przy 

ul. Mickiewicza. W specjalnie zaprojektowanym, przeszklonym budynku mieści się tam biuro handlowe, 

pracownia projektowa, pomieszczenia biurowe oraz przestronna hala montażu szaf zasilających, sterowniczych 

i systemowych. 

 

W obecnej formie Emitent, jako spółka akcyjna, działa w wyniku przekształcenia Automatyka - Pomiary - 

Sterowanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000025276). Uchwała o przekształceniu została 

podjęta przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników APS sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2007 roku 

Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000298380 w dniu 1 lutego 2008 roku. 

 

4.2. Informacje o działalności prowadzonej przez Emitenta 

 

Informacja ogólna 

 

Emitent oferuje kompleksowe usługi z zakresu automatyki przemysłowej. Spółka zaliczana jest do grupy 

najbardziej prężnych przedsiębiorstw w rejonie Polski północno-wschodniej. Dzięki wysokim kwalifikacjom 

pracowników oraz wdrożeniu nowoczesnego systemu zarządzania, Emitent znajduje się w krajowej czołówce 

firm z branży automatyki. Wieloletnie doświadczenie, polityka jakości pracy oraz indywidualizm w podejściu 

do klienta sprawiają, że Spółka potrafi sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Profesjonalny zespół 

inżynieryjno - techniczny, liczący ponad 60 osób, wielokrotnie sprawdził się w wykonaniu najbardziej 

zaawansowanych prac w zakresie projektowania, produkcji a także wdrożeń i serwisu. Efektem tego rodzaju 

działań jest realizacja prestiżowych inwestycji, nie tylko na terenie Podlasia, ale również całej Polski. Potrzeby 

i wymagania Klientów stanowią absolutny priorytet działalności Emitenta. 
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Przedmiot działalności 

 

Działalność Emitenta prowadzona jest w dwóch głównych obszarach:  

• usługowym,  

• handlowym. 

Biorąc pod uwagę geograficzny zasięg działania Emitenta, można wyróżnić jeden główny rynek zbytu Spółki. 

Około 80 proc. usług świadczonych przez Emitenta skoncentrowanych jest w północno - wschodniej części 

Polski. Podobnie kształtuje się sprzedaż detaliczna, która w 70 proc. realizowana jest na obszarze Polski 

północno - wschodniej. 

 

W segmencie usługowym na ofertę Emitenta składa się: 

• projektowanie: 

o systemów zasilania, 

o układów pomiarowych, regulacyjnych, AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka), 

o mikroprocesorowych systemów sterowania, nadzoru, wizualizacji, 

o instalacji elektrycznych, 

o układów sterowań i zabezpieczeń elektrycznych, 

o pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, 

o automatyki do inteligentnych domów, 

• wdrażanie: 

o kompletacja urządzeń, 

o dostawa, 

o montaż, 

o uruchomienie, 

o serwis, 

o naprawa, kontrola i kalibracja aparatury pomiarowej, 

o eksploatacja. 

• produkcja prefabrykatów: 

o szafy, pulpity, stojaki, tablice AKPiA,  

o rozdzielnice elektryczne. 

 

Dobra znajomość zagranicznych i krajowych producentów urządzeń pomiarowych, sterowniczych i napędo-

wych pozwala Emitentowi umiejętnie dobrać produkty, tak, aby spełniały wymagania techniczne i użytkowe 

klientów. Spółka jest w stanie zapewnić sprawną i szybką dostawę potrzebnych elementów lub ich zamienni-

ków bezpośrednio od producenta. Wszystkie prace montażowe i rozruchowe wykonywane są przez doświad-

czonych monterów. Są oni zaopatrzeni w specjalistyczną aparaturę kontrolno - pomiarową, co gwarantuje wy-

soką jakość świadczonych usług i zwiększa niezawodność wykonanych systemów automatyki. Dostarczane 

produkty i wykonane aplikacje są objęte serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Spółka może zapewnić 

stałą, profesjonalną eksploatację - poczynając od pojedynczych układów automatyki poprzez linie produkcyjne, 

do eksploatacji całych zakładów. Spółka posiada laboratoria ciśnieniomierzy, pomiarów temperatur. Elektroni-

cy dysponują aparaturą kontrolno - pomiarową, legalizowaną w Urzędach Miar lub Laboratoriach akredytowa-

nych przez Główny Urząd Miar (GUM), umożliwiającą sprawdzenie i kalibrację szerokiej gamy urządzeń po-
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miarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Prowadzone są naprawy przetworników pomiarowych, 

rejestratorów, mierników elektronicznych i wskazówkowych oraz regulatorów i falowników. 

 

Emitent zapewnia swoim Klientom stałą profesjonalną obsługę produkowanych urządzeń, od pojedynczych 

układów automatyki poprzez linie produkcyjne, do eksploatacji całych zakładów. Może o tym świadczyć 

kilkunastoletnie doświadczenie Emitenta w kompleksowej eksploatacji układów automatyki Elektrociepłowni 

Białystok S.A. 

 

Dbając o zadowolenie swoich klientów, Spółka oferuje również szkolenia i doradztwo techniczne w zakresie 

obsługi, serwisu i konserwacji. 

 

Sprzedaż prowadzona segmencie handlowym stanowi uzupełnienie oferty Emitenta. Przedmiotowa część 

działalności obejmuje sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej takich jak: 

• układy napędowe: falowniki i softstarty, 

• sterowniki PLC i programy narzędziowe, 

• systemy SCADA, 

• mierniki, regulatory, 

• rejestratory, 

• czujniki zbliżeniowe, 

• czujniki i przetworniki do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu, poziomu itp., 

• pomiary fizyko-chemiczne. 

 

Struktura odbiorców 

 

Odbiorcami Emitenta są klienci reprezentujący różne branże przemysłu, w tym: 

• energetyka zawodowa i przemysłowa, 

• przemysł spożywczy, 

• zakłady komunalne, 

• przemysł drzewny, 

• inne. 

 

Głównymi odbiorcami Spółki w branży energetyki zawodowej i przemysłowej są elektrociepłownie, elektrow-

nie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, kotłownie, ciepłownie oraz sieci i węzły cieplne. Wśród podmiotów 

działających w przemyśle spożywczym Emitent upatruje rynków zbytu wśród zakładów przetwórstwa mięsne-

go, mleczarni, browarów, cukrowni, hurtowni artykułów spożywczych, zakładów przetwórstwa owocowo - 

warzywnego oraz zakładów spirytusowych. Zakłady komunalne, które są klientami Emitenta to głównie wodo-

ciągi, oczyszczalnie ścieków, przepompownie i stacje uzdatniania wody. Zakłady wytwórcze sklejek oraz fabryki 

mebli stanowią najważniejszych odbiorców zarówno usług, jak i produktów Emitenta pośród podmiotów 

przemysłu drzewnego. Wśród innych podmiotów można wyróżnić zakłady przemysłu tekstylnego, huty szkła, 

szpitale oraz wytwórnie materiałów budowlanych. 
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4.3. Dane dotyczące struktury akcjonariatu Emitenta 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu informacyjnego 

przedstawia się następująco: 

 

lp Imię i nazwisko 

akcjonariusza 

Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale za-

kładowym (w proc.) 

Udział w gło-

sach (w proc.) 

1.  Bogusław Łącki A,B C 1041639 19,67 19,38 

2.  Jerzy Bushowski A, C 540116 10,195 10,197 

3.  Marcin Andrzej Proskień A, C 540116 10,195 10,197 

4.  Pozostali A, B, C 3174968 59,94 60,226 

Razem 5.296.839 100 100 
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5. Informacje dodatkowe 

 

5.1. Kapitały własne i kapitał zakładowy Emitenta 

 

Na dzień 30 czerwca 2010 roku kapitały własne Emitenta wynosiły 8.567.348,79 zł, a kapitał zakładowy wyno-

sił 522.474,70 zł. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta wynosi natomiast 

529.683.90 zł. 

 

5.2. Dokumenty korporacyjne Emitenta udostępnionych do wglądu 

 

Statut Emitenta oraz inne dokumenty korporacyjne są dostępne na stronie: 

 

www.aps.pl 

 

Uchwały Walnego zgromadzenia poddawane są do publicznej wiadomości również za pośrednictwem 

Elektronicznego Bazy Informacji (EBI), a formie raportów bieżących i publikowane są na stronie Organizatora 

Alternatywnego Systemu Obrotu: 

 

www.newconnect.pl 

 

Na wyzej wskazanych stronach internetowych dostępne są również historyczne informacje dotyczące Emitenta. 

 

Dodatkowo w lokalu Zarządu dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń. Zgodnie przepisem art. 421 §3 

k.s.h. akcjonariusze mogą bowiem przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez 

zarząd odpisów uchwał. 

 

5.3. Wskazanie miejsca udostępnienia: ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości pu-

blicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów fi-

nansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe; 

okresowych raportów finansowych emitenta, opublikowanych zgodnie z obowiązującymi emiten-

ta przepisami 

 

Wszystkie dokumenty informacyjne Emitenta sporządzone w związku z wprowadzeniem Akcji do obrotu 

na NewConnect dostępne na stronie: 

 

Emitenta:     www.aps.pl 

 

Organizatora alternatywnego systemu obrotu: www.newconnect.pl 
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6. Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Lp. Termin / skrót Definicja / objaśnienie 

1.  Akcje Wszystkie akcje na okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta, to jest: 

• 513 akcji serii A 

• 64.529 akcji serii B 

• 75.218 akcji serii C 1 

• 72.092 akcji serii C 2 

2.  Akcje Serii A 513 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominalnej 

10 gr (dziesięć groszy) każda  

3.  Akcje Serii C 2 72.092 akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta o wartości nominal-

nej 10 gr (dziesięć groszy) każda 

4.  Alternatywny system obro-

tu lub ASO 

rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościo-

wych w Warszawie S.A. 

5.  Autoryzowany Doradca  EBC Solicitors Arkadiusz Stryja sp.k. z siedzibą w Warszawie 

6.  Emitent lub Spółka Automatyka - Pomiary - Sterowanie S.A. z siedzibą w Białymstoku 

7.  EUR Jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

8.  Giełda lub GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w War-

szawie 

9.  Krajowy Depozyt 

lub KDPW 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

10.  k.k. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 

z późn. zm.) 

11.  k.s.h. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) 

12.  Komisja lub KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

13.  NewConnect Rynek NewConnect organizowany przez Giełdę Papierów Wartościo-

wych w Warszawie S.A. 

14.  Obrót na GPW Obrót na rynku regulowanym, giełdowym, organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

15.  Obrót na NewConnect  Obrót na NewConnect to jest w alternatywnym systemie obrotu organi-

zowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

16.  Organizator Alternatywne-

go Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w War-

szawie 

17.  PAP Polska Agencja Prasowa 

18.  Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 

19.  Regulamin Alternatywnego 

Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony uchwałą nr 

147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 1 marca 2007 roku z późn. zm.  
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20.  Rozporządzenie w sprawie 

koncentracji 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 roku 

w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców 

21.  Statut Statut Emitenta 

22.  Ustawa o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz. U. nr 183 poz. 1537 z późn. zm.) 

23.  Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) 

24.  Ustawa o ochronie konku-

rencji i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumen-

tów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

25.  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. nr 184 poz. 1539 z późn. 

zm.) 

26.  Ustawa o podatku docho-

dowym od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 51 poz. 307 z późn. zm.) 

27.  Ustawa o podatku docho-

dowym od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób 

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654) 

28.  Ustawa o podatku od 

czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilno-

prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 450 z późn. zm.) 

29.  Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) 

30.  Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa (tekst jednoli-

ty Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) 

31.  WIBOR jednomiesięczny (Warsaw Interbank Offer Rate) - stopa procentowa, po jakiej banki 

udzielają pożyczek innym bankom, na okres 1 miesiąca 

32.  Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie Emitenta 

33.  Zarząd Zarząd Emitenta 
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