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DOKUMENT INFORMACYJNY 

1. WSTĘP 

Niniejszy dokument stanowi Dokument Informacyjny Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółki Akcyjnej z siedzibą  
w Białymstoku, zwanej w dalszej części dokumentu zamiennie Automatyka – Pomiary – Sterowanie S.A., bądź APS S.A. 
Dokument ten został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu. 

1.1 EMITENT 

EMITENT 

Nazwa (firma):   Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Białystok 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

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

Telefon:    + 48 85 748 34 00 

Faks:    + 48 85 748 34 19 

Adres poczty elektronicznej: aps@aps.pl  

Adres strony internetowej:  www.aps.pl   

NIP:    542-00-13-354 

REGON:   050141167 

KRS:    0000298380 

1.2 AUTORYZOWANY DORADCA 

AUTORYZOWANY DORADCA 

Nazwa (firma):   Morison Finansista Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Poznań 

Forma prawna:   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Adres siedziby:   ul. Główna 6, 61-005 Poznań 

Telefon:    + 48 61 65 44 102 

Faks:    + 48 61 65 44 160 

Adres poczty elektronicznej: cf@finansista.pl   

Adres strony internetowej:  www.finansista.pl   

NIP:    782-21-36-769 

REGON:   639685240 

KRS:    0000251567  

1.3  AKCJE WPROWADZANE DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SY STEMIE OBROTU 

Na podstawie niniejszego dokumentu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzonych zostanie 64 529 (słownie: 
sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz 64 529 (słownie: 
sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) praw do akcji (PDA) zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda. Łączna wartość emisji to 272 957,67 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt 
dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych, sześćdziesiąt siedem groszy). 
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1.4  TERMIN WAśNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO 

Dokument Informacyjny APS S.A. został sporządzony dnia 25 listopada 2008 r. 

Termin waŜności Dokumentu Informacyjnego upływa nie później niŜ w dniu rozpoczęcia obrotu akcjami oraz prawami do akcji 
serii B Spółki APS S.A. w alternatywnym systemie obrotu, jednak nie później niŜ 12 miesięcy od dnia sporządzenia 
niniejszego dokumentu. 

1.5  TRYB I SPOSÓB DOKONYWANIA ZMIAN W DOKUMENCIE I NFORMACYJNYM 

Zmiany w Dokumencie Informacyjnym, w okresie, kiedy zachowuje on swoją waŜność, będą podawane do publicznej 
wiadomości na stronie internetowej Emitenta (www.aps.pl), na stronie Autoryzowanego Doradcy (www.finansista.pl) oraz na 
stronie alternatywnego systemu obrotu (www.newconnect.pl). 

Informacje aktualizujące Dokument Informacyjny będą publikowane w trybie, jaki został przewidziany w Regulaminie dla 
publikacji Dokumentu Informacyjnego. 
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2. CZYNNIKI RYZYKA 

Prowadzenie działalno ści gospodarczej implikuje wiele rodzajów ryzyka. In westor planuj ący zaanga Ŝowanie 
kapitałowe w dane przedsi ęwzięcie powinien dokona ć szczegółowej ich analizy. Poni Ŝej przedstawiono najwa Ŝniejsze 
czynniki ryzyka zwi ązane z obecno ścią Emitenta na rynku kapitałowym, z jego działalno ścią oraz z rynkiem, na 
którym funkcjonuje. Katalog ryzyk jest katalogiem o twartym, gdy Ŝ pewna nieprzewidywalno ść otoczenia, w którym 
Emitent prowadzi działalno ść, nie pozwala na jednoznaczne wypunktowanie wszystk ich potencjalnych zagro Ŝeń. 
KaŜdorazowo Inwestor powinien dokona ć analizy poszczególnych ryzyk pod k ątem ewentualnego pogorszenia si ę 
sytuacji finansowej i rynkowej Emitenta, gdy Ŝ moŜe to skutkowa ć utrat ą przez niego zaanga Ŝowanego kapitału.  

 

2.1  CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ W PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITENTA I 
RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

2.1.1 Ryzyko nie uzyskania zgody na wprowadzenie pr aw do akcji/akcji do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu 

Wprowadzenie praw do akcji/akcji Emitenta do alternatywnego systemu obrotu następuje na wniosek Emitenta zgodnie z § 5 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego Organizator Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. moŜe 
wyrazić sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu instrumentów finansowych objętych wnioskiem. 

2.1.2 Ryzyko zwi ązane z nabywaniem i notowaniem praw do akcji serii B 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego sąd rejestrowy nie wydał postanowienia o podwyŜszeniu 
kapitału zakładowego na skutek sprzedaŜy w subskrypcji prywatnej praw do akcji serii B. Po zarejestrowaniu przez sąd 
podwyŜszenia kapitału prawa te zostaną zamienione na akcje serii B. Istnieje ryzyko odrzucenia przez sąd wniosku o 
podwyŜszenie kapitału zakładowego. W takiej sytuacji posiadacze praw do akcji serii B otrzymają niezwłocznie zwrot kwoty 
wpłaconej na prawa do akcji serii B na podstawie umowy nabycia akcji/praw do akcji serii B, w wysokości iloczynu liczby praw 
do akcji znajdujących się na rachunku inwestora oraz ich ceny emisyjnej w wysokości 4,23 zł (słownie: cztery złote 
dwadzieścia trzy grosze). Inwestorzy, którzy nabędą prawa do akcji na rynku NewConnect, mogą osiągnąć stratę w sytuacji, 
gdy cena, jaką zapłacą na rynku wtórnym za prawa do akcji, będzie wyŜsza od ceny emisyjnej praw do akcji serii B. 

2.1.3 Ryzyko zwi ązane z inwestycj ą w prawa do akcji/akcje Emitenta ich niedostateczn ą płynno ścią  
i wahaniem cen 

Inwestorzy nabywający prawa do akcji/akcje Emitenta powinni zdawać sobie sprawę, Ŝe ryzyko bezpośredniego inwestowania 
w papiery wartościowe na rynku kapitałowym jest inwestycją podwyŜszonego ryzyka, w stosunku do inwestycji w papiery 
skarbowe lub jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na nieprzewidywalność zmian kursów akcji,  
w krótkim jak i długim okresie. W przypadku rynku NewConnect ryzyko to jest relatywnie większe, niŜ na rynku regulowanym, 
co jest związane m.in. z krótszym okresem jego funkcjonowania oraz zmniejszonymi wymogami odnośnie obowiązków 
informacyjnych spółek. W związku z tym istnieje ryzyko, iŜ rynek ten nie będzie cieszył się wystarczającym zainteresowaniem 
ze strony Inwestorów, umoŜliwiającym sprzedaŜ lub zakup duŜej liczby praw do akcji/akcji w krótkim okresie oraz zagroŜony 
jest ryzykiem niewielkiej płynności notowanych na nim instrumentów finansowych. Ponadto prawa do akcji/akcje Emitenta nie 
były dotychczas notowane na Ŝadnym rynku regulowanym ani w alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności co do 
przyszłego kształtowania się kursów praw do akcji/akcji po ich wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu, na co 
wpływa takŜe szereg zmiennych czynników makro i mikroekonomicznych oraz sytuacja na innych giełdach papierów 
wartościowych na świecie.  

Inwestorzy muszą mieć świadomość ryzyka związanego z niską płynnością emitowanych przez Emitenta papierów 
wartościowych w przypadku małej liczby zleceń kupna i sprzedaŜy oraz rozbieŜnych limitów cenowych określonych przez 
uczestników rynku, co moŜe nie zapewnić Inwestorowi zbycia posiadanych papierów wartościowych w dowolnym terminie, po 
satysfakcjonującej cenie. 

2.1.4 Ryzyko zwi ązane z zawieszeniem obrotu papierami warto ściowymi Emitenta 

Prawa do akcji/akcje Emitenta notowane na rynku NewConnect mogą zostać zawieszone przez Organizatora Alternatywnego 
Systemu Obrotu, na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące, zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 

� na wniosek Emitenta,  

� jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
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� jeŜeli Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu. 

Dodatkowo akcje Emitenta mogą być zawieszone na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu, jeŜeli Emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO. W przypadkach określonych 
przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 
miesiąc. 

2.1.5 Ryzyko zwi ązane z wykluczeniem z obrotu praw do akcji/akcji Em itenta 

Zgodnie z § 12 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe wykluczyć 
instrumenty finansowe z obrotu:  

� na wniosek Emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
Emitenta dodatkowych warunków,  

� jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  

� wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości 
z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,  

� wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.  

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:  

� w przypadkach określonych przepisami prawa,  

� jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

� w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu moŜe 
zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 
ust. 1. Dodatkowo akcje Emitenta mogą być wykluczone na podstawie § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu moŜe zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta 
w alternatywnym systemie obrotu, jeŜeli Emitent nie wykonuje obowiązków wskazanych w rozdziale V Regulaminu ASO.  

2.1.6 Ryzyko dotycz ące mo Ŝliwo ści nało Ŝenia kar administracyjnych przez KNF  

Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie lub nienaleŜyte 
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wynikających z Ustawy z dnia 29 lipca  
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz  
o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie publicznej; Dz. U. 2005 nr 184 poz. 1539) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o obrocie; Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). 

2.2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁAL NOŚĆ 

2.2.1 Ryzyko pogorszenia sytuacji makroekonomicznej  

SprzedaŜ produktów i usług Emitenta jest powiązana z sytuacją gospodarczą kraju. Czynniki makroekonomiczne mające 
wpływ na działalność podmiotu to przede wszystkim: tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, kształtowanie się kursu 
walutowego, stopy bezrobocia, wysokości dochodów osobistych ludności, a takŜe popytu wewnętrznego. Istnieje ryzyko 
pogorszenia się sytuacji gospodarczej i obniŜenia popytu wewnętrznego, co znajdzie przełoŜenie na zmniejszoną 
konsumpcję. Kształtowanie się popytu konsumpcyjnego uwarunkowane jest czynnikami, na które Emitent nie ma wpływu 
takimi, jak: poziom dochodów, poziom zadłuŜenia gospodarstw domowych, wskaźnik nastrojów konsumenckich. NaleŜy więc 
uwzględnić ryzyko, Ŝe w związku z pogorszeniem warunków rynkowych, pogorszy się sytuacja finansowo – operacyjna 
konsumenta, co będzie rzutowało na zmniejszenie się zainteresowania produktami oferowanymi przez Emitenta.  

Pogorszenie koniunktury gospodarczej moŜe znaleźć odzwierciedlenie w generowanych przez podmiot wynikach finansowych 
oraz niemoŜności zrealizowania zakładanych planów rozwojowych. 

2.2.2 Ryzyko otoczenia prawnego i podatkowego 

Otoczenie prawne, w jakim działa Emitent odznacza się ryzykiem ciągłej nowelizacji oraz brakiem jednolitej interpretacji 
przepisów prawa, szczególnie w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. 

Szczególnie licznym zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych, a takŜe regulacji celnych  
i importowych. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe i skarbowe odmiennej niŜ Emitent interpretacji przepisów 
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podatkowych, moŜna liczyć się z negatywnymi konsekwencjami wpływającymi na wzrost kosztów działalności Emitenta oraz 
osiągane przez niego wyniki finansowe.  

 

2.2.3 Ryzyko kursowe 

Obecnie zdecydowana cześć sprzedaŜy Emitenta realizowana jest na terenie kraju. Jednak w miarę rozwoju Spółki, Emitent 
moŜe rozszerzyć zakres swej działalności, a tym samym pozyskać odbiorców zagranicznych, co zwiększy jego skalę 
działalności o rynki zagraniczne. Wraz z rozszerzeniem działalności Emitenta poza Polskę, z czym wiąŜe się bezpośrednio 
dokonywanie transakcji w walutach innych niŜ PLN, moŜe wystąpić ryzyko niekorzystnego kształtowania się kursów walut.  
W przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian kursowych moŜe nastąpić spadek rentowności poszczególnych produktów, 
towarów, czy tez usług będących w ofercie Emitenta, co w ostateczności będzie miało negatywny wpływ na kształtowanie się 
jego wyników finansowych.  

W momencie znacznego rozwoju działalności podmiotu na rynkach zagranicznych Spółka zabezpiecza się przed tym 
ryzykiem zawierając kontrakty typu forward.  

2.2.4 Ryzyko rozwoju konkurencji 

Polski rynek automatyki przez szereg następnych lat pozostanie bardzo atrakcyjny dla potencjalnych konkurentów  
z Polski i zagranicy, co moŜe wpłynąć na wzrost liczby podmiotów działających na nim. Obecność konkurencji na rynku 
automatyki moŜe powodować konieczność wprowadzenia obniŜki ceny jednostkowej produkcji, jako efektu dostosowania się 
Emitenta do oferty konkurentów. W rezultacie wyniki finansowe osiągane przez Emitenta mogą ulec zmniejszeniu. 

Minimalizacja ryzyka związana z rozwojem konkurencji na rynku automatyki wynika ze specyfiki tego rynku. Przedsiębiorstwa, 
które chcą prowadzić działalność w branŜy automatyki muszą liczyć się z występowaniem róŜnego typu barier związanych  
z wejściem na ten rynek, jak np. posiadanie odpowiednich uprawnień przez pracowników, konieczność przynaleŜności 
pracowników do Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa, obowiązek przedkładania referencji przed przystąpieniem do 
przetargów ogłaszanych przez firmy, czy teŜ opracowanie i wdraŜanie określonego know – how. Wymienione czynniki 
powodują, Ŝe wzrost liczby konkurencyjnych przedsiębiorstw na rynku automatyki nie jest adekwatny do skali atrakcyjności 
rynku. 

2.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNO ŚCIĄ EMITENTA 

2.3.1 Ryzyko konkurencji/konsolidacji bran Ŝy 

Na rynku 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 branŜy moŜe spowodować umocnienie się na rynku innych firm, co moŜe spowodować ponoszenie 
dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem dotychczasowych i pozyskaniem nowych Klientów. 

Emitent prowadzi działania zwiększające przewagę konkurencyjną, między innymi poprzez wysoką jakość świadczonych 
usług, dzięki posiadanemu wieloletniemu doświadczeniu, znajomości branŜy, wykwalifikowanej kadrze i ugruntowanej pozycji 
na rynku. 

2.3.2 Ryzyko zwi ązane z przetargami publicznymi 

Emitent realizuje projekty, których wykonawca wyłaniany jest w przetargach publicznych rozpisywanych przez zamawiających. 
Wybór wykonawcy projektu uzaleŜniony jest od spełnienia warunków określonych przez zamawiającego, wśród których 
głównym kryterium wyboru jest oferowana cena. Decyzje komisji przetargowych mogą być takŜe oprotestowane przez innych 
uczestników przetargów, w związku z tym termin podpisania ostatecznej umowy z zamawiającym moŜe zostać wydłuŜony. 
Zaistniała sytuacja niesie za sobą ryzyko podpisania umowy na niekorzystnych warunkach, w związku z moŜliwością 
pogorszenia się ogólnej sytuacji makroekonomicznej podczas trwania procedur odwoławczych.  

Emitent nie uzaleŜnia przychodów z prowadzonej działalności jedynie od projektów realizowanych w ramach przetargów 
publicznych. W 2007 r. przychody Emitenta uzyskane w ramach przetargów publicznych wyniosły 4110194,89 zł, co stanowiło 
25,5% ogółu przychodów. 

2.3.3 Ryzyko sezonowo ści sprzeda Ŝy 

Ogół prowadzonej działalności przez Emitenta charakteryzuje się sezonowością. W cyklu rocznym naleŜy zaobserwować 
zmniejszenie się liczby realizowanych projektów w okresie od stycznia do kwietnia, natomiast zdecydowany wzrost 
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aktywności Emitenta w kaŜdym aspekcie działalności naleŜy zaobserwować w okresie od maja do grudnia. Sezonowość 
związana z prowadzoną działalnością wynika z faktu, Ŝe część projektów realizowanych przez Emitenta uzaleŜniona jest od 
panujących warunków atmosferycznych, w związku z tym w okresie zimowym liczba realizowanych zleceń ulega 
zmniejszeniu. 

Emitent łagodzi sezonowe wahania sprzedaŜy poprzez dywersyfikacje działalności i prowadzenie we wspomnianym okresie 
intensywnych prac z zakresu planowania oraz działań handlowych i marketingowych. 

2.3.4 Ryzyko regionalnego obszaru działalno ści 

Regionalny charakter Spółki, brak oddziałów/przedstawicielstw w innych regionach kraju, w których moŜe być prowadzona 
przez Podmiot działalność moŜe spotkać się z obawą potencjalnych Klientów, czy w sytuacji wystąpienia awarii Emitent 
będzie zdolny do szybkiego podjęcia działań zmierzających do zlikwidowania usterki. W najbliŜszym czasie potrzebne jest 
wzmocnienie wizerunku APS S.A. poza regionem Polski północno-wschodniej, słuŜące zwiększeniu rozpoznawalności Spółki 
wśród potencjalnych Klientów. Emitent zapewni zwiększenie swej rozpoznawalności poprzez wzmoŜone działania 
marketingowe, obecność na rynku NewConnect oraz uczestnictwo w imprezach i targach branŜowych. 

2.3.5 Ryzyko uzale Ŝnienia si ę od głównych dostawców 

Obecnie prowadzona polityka w zakresie współpracy z dostawcami opiera się w głównej mierze na długoletnich kontaktach 
handlowych i wzajemnym zaufaniu. Tylko jeden z dostawców posiada więcej niŜ 10% udziału w ogólnej wielkości dostaw. 
Emitent nie moŜe jednak wykluczyć, iŜ w przyszłości będzie zmuszony, np. na skutek pogorszenia się jakości dostarczanych 
materiałów u jednego lub kilku dostawców, do skoncentrowania dostaw i zwiększenia udziału jednego lub kilku dostawców 
w ogólnej wielkości dostaw. Prowadzić to moŜe w przypadku rezygnacji kluczowego dostawcy ze współpracy z Emitentem do 
obniŜenia rentowności prowadzonej przez podmiot działalności. Zarząd Emitenta ocenia jednak to ryzyko na minimalne  
i mogące wystąpić jedynie przejściowo. Emitent na bieŜąco nadzoruje politykę dostaw i współpracy z dostawcami zgodnie  
z wdroŜonymi procedurami, co skutecznie zdywersyfikuje i uniezaleŜni Emitenta w zakresie dostaw. 

2.3.6 Ryzyko uzale Ŝnienia od głównych odbiorców 

Obecnie prowadzona polityka w zakresie współpracy z odbiorcami opiera się na długoletnich kontaktach handlowych  
i zbudowaniu trwałych relacji biznesowych. Wśród grupy odbiorców, największy udział w przychodach Emitenta (34,91%), 
według stanu na 31 grudnia 2007 r., posiadała Elektrociepłownia Białystok S.A.. Zaprzestanie korzystania przez 
Elektrociepłownię Białystok z usług do tej pory świadczonych przez APS S.A., moŜe znaleźć odzwierciedlenie w wynikach 
finansowych Emitenta. 

W celu eliminacji wskazanego ryzyka Spółka stara się zapewnić moŜliwie szeroki portfel klientów strategicznych, tak aby nie 
uzaleŜniać się od jednego lub kilku klientów. Ponadto podmiot stosuje programy lojalnościowe, celem utrzymania 
dotychczasowych Klientów i dzięki ich zaufaniu oraz lojalności pozyskuje innych. 

2.3.7 Ryzyko wzrostu kosztów działalno ści 

Podstawowymi kosztami, jakie ponoszą przedsiębiorstwa działające w branŜy automatyki, są wynagrodzenia dla pracowników 
oraz koszty zakupu materiałów. Wzrost konkurencyjności na rynku pracy moŜe wymusić na Emitencie konieczność 
podwyŜszenia wynagrodzeń dla swoich pracowników. Ponadto moŜna zaobserwować systematyczny wzrost cen materiałów 
zakupywanych przez Emitenta od swoich dostawców. MoŜe zatem wystąpić ryzyko znacznego wzrostu kosztów działalności 
Emitenta, a tym samym obniŜenia rentowności. Ponadto koszty materiałów takich, jak np. kable, czy teŜ szyny do rozdzielni, 
które wykorzystywane są w działalności Emitenta, uzaleŜnione są od cen surowców na rynkach światowych. Gwałtowny 
wzrost cen surowców na rynkach światowych moŜe oddziaływać na wzrost cen materiałów, co moŜe przełoŜyć się na 
zwiększenie się kosztów działalności Emitenta.  

2.3.8 Ryzyko odej ścia kluczowych członków kierownictwa i wykwalifikow anego personelu 

Większość pracowników Emitenta to osoby z wyŜszym, bądź teŜ ze średnim wykształceniem. Są to wykwalifikowani 
pracownicy, którzy posiadają kompleksową wiedzę o działalności Spółki. Na rynku rośnie zapotrzebowanie na wysoko 
wykwalifikowaną kadrę kierowniczą, posiadającą rzetelną wiedzę techniczną. Nie moŜna zatem wykluczyć wystąpienia ryzyka 
utraty części kadry kierowniczej. Ponadto jakość świadczonych usług przez Spółkę wiąŜe 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 zaangaŜowania obecnej kadry. 

Dlatego teŜ nagłe odejście ze Spółki kluczowej kadry moŜe znaleźć odzwierciedlenie w zmniejszeniu generowanych przez 
podmiot wynikach finansowych i moŜe skutkować opóźnieniem realizacji zamówionych przez Klientów Spółki zleceń. Emitent 
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stara się wyeliminować wskazane ryzyko poprzez wprowadzony system motywowania pracowników oraz planowany przydział 
im akcji pracowniczych. 

2.3.9 Ryzyko zwi ązane z procesem monta Ŝu 

Emitent oferuje swoim Klientom takŜe montaŜ urządzeń. Z powyŜszą działalnością wiąŜe się ryzyko niedotrzymania terminów 
wynikających z faktu, Ŝe większość elementów tych urządzeń nie jest produkowana przez Emitenta, lecz jest zakupywana od 
dostawców. Terminowość dostaw produktów oraz świadczenia usług przez Emitenta w duŜej mierze zaleŜy od przestrzegania 
terminów dostaw poszczególnych materiałów od kontrahentów do Emitenta. Spółka posiada szereg dostawców. Ze względu 
na specyfikę działalności, opóźnienia w dostawach mogą wpłynąć na wystąpienie ryzyka opóźnień w terminowym 
wywiązywaniu się Emitenta z umów z odbiorcami. W przypadku wystąpienia takich opóźnień, przedłuŜa się termin montaŜu 
urządzeń u klienta. Sytuacja taka wiąŜe się z wystąpieniem ryzyka zapłaty zarówno kar, jak i odszkodowań Klientom, co moŜe 
negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki jako solidnego i terminowo wywiązującego się ze zobowiązań partnera.  

Emitent próbuje zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji poprzez składanie ofert zleceniodawcom w 
momencie posiadania konkretnych ofert od swych podwykonawców, w których określone zostaną terminy dostaw, a takŜe 
poprzez dąŜenie do utrzymywania minimalnych zapasów elementów uŜywanych do montaŜu. 

2.3.10 Ryzyko zdarze ń losowych 

Czynnikiem, który moŜe spowodować zniszczenie znajdujących się w posiadaniu Emitenta materiałów oraz dokumentacji  jest 
poŜar lub inny czynnik losowy. W celu zminimalizowania tego ryzyka i zapobiegania czynnikom losowym Emitent posiada 
odpowiednie zabezpieczenia przeciwpoŜarowe, system monitoringu oraz ubezpieczenie od zdarzeń losowych. 

2.3.11 Ryzyko zwi ązane ze struktur ą akcjonariatu 

Obecnie główni akcjonariusze Emitenta w postaci członków Zarządu oraz kluczowych pracowników spółki posiadają 89%  
w kapitale zakładowym, oraz uprawnienia do wykonywania 89% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
Akcje serii A będące w posiadaniu akcjonariuszy są uprzywilejowane w ten sposób, Ŝe na jedną taką akcję przypadają dwa 
głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Po zakończonej sukcesem sprzedaŜy akcji serii B w subskrypcji prywatnej 
oraz po wprowadzeniu praw do akcji/akcji serii B do alternatywnego systemu obrotu wyŜej wymienione osoby będą posiadały 
ok. 88% w kapitale zakładowym Emitenta. W efekcie dotychczasowi właściciele zachowają dominujący wpływ na zarządzanie 
Spółką. Rodzi to ryzyko ograniczenia wpływu pozostałych akcjonariuszy na treść podejmowanych uchwał przez Walne 
Zgromadzenie. NaleŜy jednak zaznaczyć, iŜ dotychczasowe działania akcjonariuszy Emitenta zapewniły Spółce jej stabilny 
rozwój, dlatego teŜ nie ma przesłanek do przypuszczeń, by w przyszłości działania te miały mieć inny charakter. 
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3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOK UMENCIE INFORMACYJNYM 

3.1  WSKAZANIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

EMITENT 

Nazwa (firma):   Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Białystok 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

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

Telefon:    + 48 85 748 34 00 

Faks:    + 48 85 748 34 19 

Adres poczty elektronicznej: aps@aps.pl  

Adres strony internetowej:  www.aps.pl   

NIP:    542-00-13-354 

REGON:   050141167 

KRS:    0000298380 

 

W imieniu Emitenta działają: 

� Bogusław Kajetan Łącki – Prezes Zarządu – reprezentacja samodzielna, 

� BoŜena Matoszko – Wiceprezes Zarządu – reprezentacja łączna wraz z innym członkiem Zarządu, bądź 
prokurentem, 

� Jerzy Busłowski – Wiceprezes Zarządu – reprezentacja łączna wraz z innym członkiem Zarządu, bądź 
prokurentem, 

� Marcin Andrzej Proskień – Wiceprezes Zarządu – reprezentacja łączna wraz z innym członkiem Zarządu, bądź 
prokurentem, 

 

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszelkie informacje zamieszczone w treści Dokumentu Informacyjnego. 

 

AUTORYZOWANY DORADCA 

Nazwa (firma):   Morison Finansista Corporate Finance sp. z  o. o.  

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Poznań 

Forma prawna:   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Adres siedziby:   ul. Główna 6, 61-005 Poznań 

Telefon:    + 48 61 65 44 102 

Faks:    + 48 61 87 52 950 

Adres poczty elektronicznej: cf@finansista.pl   

Adres strony internetowej:  www.finansista.pl   

NIP:    782-21-36-769 

REGON:   639685240 

KRS:    0000251567 

 

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działają: 

� Jerzy Bednarek – Prezes Zarządu, 

� Lidia Skudławska – Prokurent. 
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Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych udzielonych przez Emitenta, uczestniczył w sporządzaniu całego 
Dokumentu Informacyjnego. 

3.2 OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWA RTE W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

3.2.1 Oświadczenie Emitenta  

Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna 

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

tel.: +48 85 748 34 00 

fax.: +48 85 748 34 19 

e-mail: aps@aps.pl 

Adres strony internetowej: www.aps.pl 
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3.2.2 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 
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4. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZONYCH D O ALTERNATYWNEGO 
SYSTEMU OBROTU  

4.1 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ Ł ĄCZNEJ WARTOŚCI  INSTRUMENTÓW 
FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRZYWILEJ OWANIA, WSZELKICH 
OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  ORAZ 
ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH 

4.1.1 Informacja o wprowadzanych do obrotu instrume ntach finansowych 

Dokument informacyjny Spółki APS S.A. został sporządzony w związku z ubieganiem się Spółki o wprowadzenie akcji oraz 
praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. Na podstawie niniejszego dokumentu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzone zostanie: 

� 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 
oraz 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) praw do akcji zwykłych na 
okaziciela serii B, 

 

o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) kaŜda. 

 

Łączna wartość emisji to 272 957,67 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem 
złotych, sześćdziesiąt siedem groszy). 

Akcje oraz prawa do akcji serii B zostaną na podstawie Uchwały Nr 661/08 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych S.A. z dnia 2 grudnia 2008 r. zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Prawa do akcji 
serii B zostaną oznaczone kodem PLPOMST00020, natomiast akcje serii B zostaną oznaczone kodem PLPOMST00012. 

Z wprowadzanymi do obrotu akcjami oraz prawami do akcji nie są związane Ŝadne ograniczenia przenoszenia praw. 

Ponadto, w rozumieniu art. 351 – 353 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje oraz prawa do akcji serii B APS S.A. nie są 
uprzywilejowane.  

Akcje Spółki zostały zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zmiany kapitału zakładowego i zmiany Statutu. 
Subskrypcja prywatna rozpoczęła się 18 sierpnia 2008 r. Akcje Spółki zostały zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji 
prywatnej, na podstawie Uchwały Nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2008 r. 
w sprawie podwyŜszenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu. Dnia 10 października 2008 r. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło Uchwałę Nr 22/2008 w sprawie zmiany kapitału zakładowego i zmiany Statutu, 
stanowiącą podstawę prawną emisji akcji serii B. W ramach subskrypcji 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset 
dwadzieścia dziewięć) akcji zostało objętych przez inwestorów indywidualnych po cenie emisyjnej 4,23 zł (słownie: cztery 
złote dwadzieścia trzy grosze) za jedną akcję. Subskrypcja prywatna zakończyła się 18 października 2008 r. Całkowite koszty 
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej wyniosły 73 188,73 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy 
tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze), w tym wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 
wyniosło 61 188,73 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze). 

4.1.2 Opis ogranicze ń w przenoszeniu praw z instrumentów finansowych 

4.1.2.1 Ograniczenia wynikaj ące ze Statutu Emitenta 
 

Statut nie wprowadza Ŝadnych ograniczeń w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 
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4.1.2.2 Ograniczenia wynikaj ące z Ustawy o ofercie publicznej 
 

Ustawa o ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział  
w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków 
odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.  

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej: 

� kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej,  

� kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce,  
a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub 
mniej ogólnej liczby głosów, 

 

jest zobowiązany zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo 
od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. 
Obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% 
ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na 
innym rynku regulowanym niŜ rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz w przypadku zmiany dotychczas posiadanego 
udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.  

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie. JeŜeli 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów musi ono zawierać 
dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. W przypadku zmiany zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany 
niezwłocznie, jednak nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz tę spółkę.  

Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie akcjonariusz nie moŜe wykonywać prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem 
wskazanych powyŜej obowiązków dotyczących ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych. 
Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego 
zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie akcje obciąŜone zastawem nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili jego 
wygaśnięcia, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia 
finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r.  
o  niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania wskazany  
w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie. 

Stosownie do treści art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyŜej spoczywają równieŜ na: 

� podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z: 

� zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, 
� nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 

wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak równieŜ innych papierów wartościowych, z których 
wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji, 

� uzyskaniem Statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej posiadającej 
akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie prawnej będącej wobec niej 
podmiotem dominującym, 

� dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zaleŜny lub zajściem innego zdarzenia prawnego 
dotyczącego tego podmiotu zaleŜnego; 

� funduszu inwestycyjnym - równieŜ w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

� inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
� inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten 

sam podmiot; 

� podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 

� przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji 
nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie, 

� w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie - w zakresie 
akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, moŜe w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 
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� przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia 
do wykonywania prawa głosu; 

� podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który w ramach 
reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na zlecenie 
osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co do 
sposobu głosowania; 

� łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu dotyczącego istotnych 
spraw spółki, chociaŜby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące 
powstanie tych obowiązków; 

� podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5), posiadających akcje spółki publicznej,  
w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego 
w tych przepisach. 

 

W przypadkach, o których mowa w dwóch ostatnich punktach, obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie przedostatnim, domniemywa się w przypadku podejmowania czynności 
określonych w tym przepisie przez: 

� małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak równieŜ 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli, 

� osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 

� mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upowaŜnionego do dokonywania na 
rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

� jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

 

Obowiązki określone powyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są związane z: 

� papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na 
rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania 
tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, 

� akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i doŜywotnio, 

� papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który moŜe nimi rozporządzać 
według własnego uznania. 

 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie powyŜej określonych obowiązków: 

� po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zaleŜne, 

� po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który  
w ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów tych papierów wykonuje, na 
zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeŜeli osoba ta nie wydała wiąŜącej dyspozycji co 
do sposobu głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu 
podmiotowi przez osobę trzecią, 

� wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeŜeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 
wyłączone z mocy Statutu, umowy lub przepisu prawa. 

 

Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie, na kaŜdego kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym 
mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, a takŜe kto 
dopuszcza się czynu określonego powyŜej, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 
posiadającej osobowości prawnej KNF moŜe, w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy nałoŜyć karę 
pienięŜną do wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie z postanowieniami art. 97 ust. 2 Ustawy o ofercie kara ta moŜe zostać 
nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów wyszczególnionych powyŜej. Kara moŜe teŜ być nałoŜona odrębnie na kaŜdy  
z podmiotów wchodzących w skład porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie. W decyzji  
o nałoŜeniu kary KNF moŜe wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej 
przepisami, których naruszenie było podstawą nałoŜenia kary pienięŜnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF 
moŜe powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary. 
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4.1.2.3. Obowi ązki, ograniczenia i odpowiedzialno ść wynikaj ące z Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy o obrocie, prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają  
z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego 
rachunku. Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery  
z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do 
poŜytków ze zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów wartościowych 
powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, 
poŜytki przypadają nabywcy w chwili dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie 
zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego z mocy ustawy 
przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego Ŝądanie. 

Na podstawie art. 39 Ustawy o obrocie zakazana jest manipulacja instrumentem finansowym, tj.: 

� składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do 
rzeczywistego popytu, podaŜy lub ceny instrumentu finansowego, chyba Ŝe powody tych działań były 
uprawnione, a złoŜone zlecenia lub zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym 
rynku, 

� składanie zleceń lub zawieranie transakcji powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie się ceny jednego 
lub kilku instrumentów finansowych, chyba Ŝe powody tych działań były uprawnione, a złoŜone zlecenia lub 
zawarte transakcje nie naruszyły przyjętych praktyk rynkowych na danym rynku, 

� składanie zleceń lub zawieranie transakcji, z zamiarem wywołania innych skutków prawnych niŜ te, dla 
osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność prawna, 

� rozpowszechnianie za pomocą środków masowego przekazu, w tym Internetu, lub w inny sposób fałszywych 
lub nierzetelnych informacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie 
instrumentów finansowych, 

� składanie zleceń lub zawieranie transakcji przy jednoczesnym wprowadzeniu uczestników rynku w błąd, albo 
wykorzystanie tego błędu, co do ceny instrumentów finansowych, 

� zapewnienie kontroli nad popytem lub podaŜą instrumentu finansowego z naruszeniem zasad uczciwego obrotu 
lub w sposób powodujący bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen nabycia lub zbycia instrumentów 
finansowych, 

� nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na zakończenie notowań powodujące wprowadzenie  
w błąd inwestorów dokonujących czynności na podstawie ceny ustalonej na tym etapie notowań, 

� uzyskiwanie korzyści majątkowej z wpływu opinii dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów 
wyraŜanych w środkach masowego przekazu w sposób okazjonalny lub regularny, na cenę posiadanych 
instrumentów finansowych, jeśli nie został publicznie ujawniony w sposób pełny i rzetelny występujący konflikt 
interesu. 
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Na podstawie art. 159 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 wystawca w stosunku zlecenia 
lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej 
akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Nie 
mogą dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących 
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa  
w art.159 ust. 2 Ustawy o obrocie. 

 

Okresem zamkniętym jest: 

� okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów 
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie do przekazania tej informacji 
do publicznej wiadomości, 

� w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten 
był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

� w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres 
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby 
okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych 
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport, 

� w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub 
okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, 
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba Ŝe osoba fizyczna nie posiadała dostępu do 
danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. 

 

Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby 
pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych 
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających 
wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji 
Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w Art. 160 
ust. 2 Ustawy o obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących 
akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do 
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. 

Zgodnie z postanowieniami art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie, osoba wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy (osoba, 
która 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 takŜe stosunku zlecenia lub 
innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – w szczególności członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub 
pełnomocnik Emitenta lub wystawca, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające  
z Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze), która w czasie 
trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 Ustawy o obrocie, tj. nabywa lub zbywa na 
rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne instrumenty 
finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby trzeciej, inne czynności prawne powodujące lub 
mogące powodować rozporządzenie takim instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć  
w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną do wysokości 200 tys. złotych. 

Kara taka nie moŜe zostać nałoŜona, jeŜeli wyŜej wymieniona osoba zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu 
działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który uniemoŜliwia jej ingerencję  
w podejmowane na jej rachunek decyzje. Wydanie takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z postanowieniami art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub 
nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje 
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta  
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o 
zawartych przez nie oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, 
praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami 
wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na takim rynku. 
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Na podstawie art. 175 ust. 1 Ustawy o obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek wynikający 
z art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji administracyjnej karę pienięŜną do 
wysokości 100 tys. złotych. JeŜeli jednak osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską 
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w podejmowane na jej rachunek 
decyzje albo przy zachowaniu naleŜytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji kara,  
o której mowa powyŜej nie zostanie nałoŜona. Wydanie takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 

Zgodnie z brzmieniem art. 161 ust. 3 Ustawy o obrocie, wyŜej omówione zakazy i wymogi wynikające z przepisów art. 156-
160 tej ustawy, mają zastosowanie równieŜ wobec akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect. 

 

4.1.2.4. Obowi ązki, ograniczenia i odpowiedzialno ść wynikaj ące z Ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów 
 

Zgodnie z podstawową regulacją przewidzianą w art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji 
przedsiębiorców, podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( zwanego zamiennie UOKiK), 
JeŜeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok 
zgłoszenia przekroczył równowartość 1 000 000 000 EUR lub jeŜeli łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 
50 000 000 EUR, Prezes UOKiK wydaje zgodę na taką koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie 
istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. PowyŜszy obrót 
obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji jak i pozostałych przedsiębiorców 
naleŜących do grup kapitałowych, do których naleŜą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 

Przepisy Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów znajdują zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców w rozumieniu 
przepisów o działalności gospodarczej, lecz równieŜ, zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c) Ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów, do osób fizycznych posiadających kontrolę w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie konkurencji  
i konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby taka osoba fizyczna nie prowadziła działalności gospodarczej 
w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej, o ile taka osoba fizyczna podejmuje dalsze działania podlegające 
kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa powyŜej, znajdzie 
zastosowanie m.in. w przypadku zamiaru przejęcia, przez nabycie lub objecie akcji bądź innych papierów wartościowych lub 
w jakikolwiek inny sposób -bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub 
więcej przedsiębiorców.  

W rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy 
bezpośredniego lub pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności 

prawnych lub faktycznych, umoŜliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeŜeli obrót przedsiębiorcy, nad 
którym ma nastąpić przejęcie kontroli nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR. W tym przypadku, powyŜszy obrót obejmuje jedynie 
obrót przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola oraz jego przedsiębiorców zaleŜnych. 

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

� polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucje finansową akcji w celu ich odsprzedaŜy, jeŜeli 
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek 
inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem roku 
od dnia nabycia lub objęcia oraz, Ŝe: 

� instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy,  
� instytucja wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  

� polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia wierzytelności, 
pod warunkiem, Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy,  

�  przedsiębiorców naleŜących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

� wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 

� przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, 
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� wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku,  
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

� przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 
pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców 
zaleŜnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niŜ 
w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów). Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku 
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając 
zgodę na dokonanie koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

� zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 
� wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami , w szczególności przez zbycie 

określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub 
kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

� udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy  
o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa  
w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek 
składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia 
zgody na koncentrację wygasają, jeŜeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została 
dokonana. 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną  
w wysokości nie większej niŜ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałoŜenia kary, jeŜeli 
przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną w wysokości stanowiącej 
równowartość do 50.000.000 EUR, między innymi, jeŜeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną w wysokości 
stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 
19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą 
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pienięŜną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeŜeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie 
nie zgłosiła zamiaru koncentracji. W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o 
zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja 
taka nie moŜe zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują 
kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów moŜe 
ponadto wystąpić do sądu o uniewaŜnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia 
stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje w art. 15, iŜ dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zaleŜnego 
uwaŜa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 

Zgodnie z art. 97 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji  
o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Czynność 
prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, moŜe być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK 
zgody na dokonanie koncentracji lub upływu przewidzianych przez Ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów terminów 
dotyczących trwania postępowania w sprawach koncentracji. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona 
Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu 
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wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyraŜeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja 
powinna zostać wydana, jeŜeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie  
w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieŜenia powaŜnej szkodzie, jaka moŜe powstać  
u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

 

4.1.2.5. Obowi ązki i ograniczenia wynikaj ące z innych przepisów prawnych 
 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają takŜe z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej – Rozporządzenie). Rozporządzenie powyŜsze reguluje tzw. koncentracje  
o wymiarze wspólnotowym, a więc dotyczące przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej 
zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. 

Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

� zawarciu odpowiedniej umowy, 

� ogłoszeniu publicznej oferty,  

� przejęciu większościowego udziału. 

 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej moŜe mieć równieŜ miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny 
zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania 
zgody na dokonanie takiej koncentracji. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

� łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 
5 000 000 000  EUR, oraz 

� łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250 mln EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada równieŜ wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

� łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ  
2 500 000 000 EUR, 

� w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 000 000  EUR, 

� w kaŜdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 000 000 EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 EUR,  

� łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100 000 000 EUR, chyba Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 
Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 

Uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje w przypadku gdy: 

� instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których normalna 
działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek 
lub na rachunek innych, 

� czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod warunkiem Ŝe 
nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem Ŝe wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania 
sprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod 
warunkiem Ŝe taka sprzedaŜ następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. 
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4.1.3 Zabezpieczenia oraz świadczenia dodatkowe  

Z akcjami oraz prawami do akcji serii B Emitenta nie są związane Ŝadne zabezpieczenia oraz świadczenia dodatkowe. 

4.2 PODSTAWA PRAWNA EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH  

4.2.1 Podstawa prawna emisji akcji serii B oraz pra w do akcji serii B 

Akcje serii B zostały wyemitowane w związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki APS S.A. na podstawie uchwały 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zmiany kapitału 
zakładowego i zmiany Statutu, o treści następującej: 

 

 

Uchwała Nr 22/2008 
NWZA Automatyka – Pomiary - Sterowanie S. A. 

W BIAŁYMSTOKU 

w sprawie zmiany kapitału zakładowego i zmiany stat utu 
 

Na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks Spółek Handlowych oraz Statutu Automatyka-Pomiary-Sterowanie 
S.A. w Białymstoku uchwala się co następuje: 

 

§ 1 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynoszący 508 500,00 (pięćset osiem tysięcy pięćset) zł podwyŜsza się o kwotę nie niŜszą niŜ 5 
000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i nie wyŜszą  niŜ 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych),  tj. do kwoty nie niŜszej niŜ 513 
500  zł (pięćset trzynaście tysięcy pięćset złotych) i nie wyŜszej niŜ 568.500 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 
złotych), w drodze prywatnej subskrypcji nie więcej niŜ 600 000 (sześćset tysięcy) akcji serii B.  

2. Wszystkie akcje nowej serii są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) kaŜda  
 zostaną zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji prywatnej.   

3. UpowaŜnia się zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B zgodnie z § 4.  

4. Zawarcie umów o objęcie akcji w drodze subskrypcji prywatnej nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2008 r.  5. Akcje 
nowej emisji zostaną pokryte wyłącznie i w całości wkładami pienięŜnymi przed zarejestrowaniem podwyŜszenia kapitału 
zakładowego.  
5. Nowotworzone akcje serii B będą miały prawo uczestniczenia w dywidendzie począwszy od zysku za rok 2009, tj. od dnia 1 
stycznia 2010 roku.  

6. Uwzględniając opinię pisemną zarządu co do wyłączenia prawa poboru wraz ze wskazaniem sposobu ustalenia ceny 
emisyjnej akcji, w interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji 
serii B. Opinia pisemna zarządu stanowi integralną cześć niniejszej uchwały.   

 

§ 2 
PodwyŜszenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, stosownie do 
ilości objętych i opłaconych akcji. 

 

§ 3 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowaŜnia i zobowiązuje zarząd Spółki do złoŜenia oświadczenia w trybie 
art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 4 k.s.h.  

 

§ 4 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowaŜnia i zobowiązuje zarząd Spółki do określenia szczegółowych 
warunków emisji, w tym ceny emisyjnej, uwzględniającej opinię Zarządu przedstawioną Zgromadzeniu, terminów otwarcia i 
zamknięcia subskrypcji, składania ofert objęcia akcji, podpisywania umów objęcia akcji oraz do podjęcia innych czynności 
niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.  

§ 5 
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 1. Akcje serii B oraz prawa do akcji serii B będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym 
Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.  

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu, akcje serii B zostaną zdematerializowane. W związku z powyŜszym upowaŜnia się zarząd Spółki do zawarcia z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umowy, przedmiotem której będzie dematerializacja akcji 
serii B oraz praw do akcji serii B (rejestracja w depozycie papierów wartościowych). Jednocześnie upowaŜnia się zarząd 
Spółki do ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.  

3. UpowaŜnia się zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu 
wprowadzenie akcji serii B i praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.  

 

§ 6 
W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 7 
ust. 1 statutu Spółki poprzez nadanie mu brzmienia:  

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niŜ 513 500  zł (pięćset trzynaście tysięcy pięćset złotych) i nie więcej niŜ 
568.500 zł (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niŜ 5 135 000 (pięć milionów sto 
trzydzieści pięć  tysięcy) akcji i nie więcej niŜ więcej  niŜ 5 685 000 (pięć milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o 
wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy kaŜda akcja. W tym: 

   - 5 085 000  (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A jest uprzywilejowanych 

- od 50 000 do 600 000 ( słownie od pięćdziesiąt tysięcy do sześćset tysięcy akcji serii B zwykłych na okaziciela ”   

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał opinię zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej stanowiącą Załącznik nr 1 do 
przedmiotowej uchwały o następującej treści:  

„PodwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B pozwoli na szybsze pozyskanie przez Spółkę 
kapitału, celem zapewnienia środków niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania i rozwoju. Wobec ograniczonych 
moŜliwości finansowania takiego podwyŜszenia przez dotychczasowych akcjonariuszy, podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa 
poboru akcji serii B jest poŜądane i leŜy w interesie Spółki. Wyłączenie prawa poboru umoŜliwi pozyskanie nowych 
inwestorów, zwłaszcza długoterminowych oraz akumulację kapitału w Spółce, co przyczyni się do jej umocnienia na rynku, 
zarówno w odniesieniu do kontrahentów, jak i podmiotów konkurencyjnych. Pozyskanie nowych inwestorów wpłynie nadto na 
wzrost wiarygodności Spółki oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. Wyłączenie prawa poboru nie ogranicza przy tym moŜliwości 
objęcia akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, a zatem jego zastosowanie w interesie Spółki nie moŜe zostać uznane za 
godzące w interesy dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii B w kwocie 4,23 
zł (cztery złote 23/100)– 5,00 zł (pięć złotych).”  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy stwierdził, iŜ uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy 
udziale w głosowaniu wszystkich Akcjonariuszy obecnych i reprezentowanych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
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4.3 DATY OD KTÓRYCH AKCJONARIUSZE UCZESTNICZ Ą W DYWIDENDZIE 

Akcje serii B będą miały prawo do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od osiągnięcia zysku za 2009 r., 
tj: od dnia 1 stycznia 2010 r. 

4.4 WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZAS AD ICH REALIZACJI  

4.4.1 Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 

Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce: 

� prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH), 

� prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złoŜenia wniosku  
o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom posiadającym co najmniej 
jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We wniosku o zwołanie Walnego 
Zgromadzenia naleŜy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. JeŜeli w terminie dwóch tygodni od dnia 
przedstawienia Ŝądania Zarządowi nie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy 
moŜe, po wezwaniu Zarządu do złoŜenia oświadczenia, upowaŜnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym Ŝądaniem (art. 401 § 1 KSH), 

� prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 KSH, 

� prawo do Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek 
akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej 
powinien być dokonany przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami,  

� prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności 
zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia 
akcjonariuszowi na jego Ŝądanie informacji dotyczących Spółki, jeŜeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy 
objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia Ŝądanej informacji podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, moŜe złoŜyć wniosek do Sądu Rejestrowego  
o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH), 

� prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące akcjonariuszowi 
spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane (art. 328 § 6 KSH), 

� prawo do Ŝądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego 
wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni 
przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH), 

� prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH), 

� prawo do Ŝądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed 
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH), 

� prawo do złoŜenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu 
komisję, złoŜoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złoŜyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą 
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru 
jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH), 

� prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał 
(art. 421 § 3 KSH), 

� prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486  
i 487 KSH, jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia 
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, 

� prawo do przeglądania dokumentów oraz Ŝądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów 
dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH  
(w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561§ 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki), 

� prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 
341 § 7 KSH), 

� prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje 
ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej 
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akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zaleŜności ustał. Akcjonariusz moŜe Ŝądać 
równieŜ ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w 
tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. śądanie udzielenia 
informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH). 

4.4.2 Uprawnienia o charakterze maj ątkowym 

Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym: 

� prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez 
biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH); 

Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego 
akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który moŜe być wyznaczony na dzień powzięcia 
uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). Statut Emitenta nie 
przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej 
wysokości. Zarząd Spółki ustala termin wypłaty dywidendy (§ 39 Statutu Spółki). Rozpoczęcie wypłat nie moŜe jednak 
nastąpić później niŜ w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. W następstwie podjęcia uchwały  
o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę 
dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na 
zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy 
zostanie ustalony w taki sposób, aby moŜliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób 
prawnych. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego 
i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje 
własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 
kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy 
dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nie akumulowanego charakteru wypłat. 

� prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru); przy 
zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH; 

Akcjonariusz moŜe zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości co 
najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału zakładowego stanowi, Ŝe nowe akcje mają być 
objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem 
umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje 
mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo poboru, nie obejmą części lub 
wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

� prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej 
likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje Ŝadnego uprzywilejowania w tym zakresie; 

� prawo do zbywania posiadanych akcji; 

� prawo do obciąŜania posiadanych akcji zastawem lub uŜytkowaniem. 

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub uŜytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów 
wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH). 

4.4.3 Postanowienia o umorzeniu 

Zgodnie z § 8  Statutu akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z art. 359 § 1 KSH akcja moŜe być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie moŜe być 
dokonane częściej niŜ raz w roku obrotowym. 

4.5 OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WY PŁATY DYWIDENDY W 
PRZYSZŁOŚCI 

W zaleŜności od wypracowanego zysku netto Zarząd Emitenta rekomenduje akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie 
większym od średniego oprocentowania lokaty bankowej za dany rok począwszy od zysku za 2009 r. Decyzja odnośnie 
ostatecznego kształtu wypłat dywidend będzie podejmowana corocznie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 
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4.6 INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZW IĄZANYCH Z POSIADANIEM I 
OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJ ĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM 
WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU 

4.6.1 Opodatkowanie dochodów z tytułu odpłatnego zb ycia akcji  

4.6.1.1 Dochody ze sprzeda Ŝy papierów warto ściowych uzyskiwane przez osoby fizyczne maj ące miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie j (podlegaj ące w Polsce nieograniczonemu 
obowi ązkowi podatkowemu) 

 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od dochodów uzyskanych z odpłatnego 
zbycia papierów wartościowych wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
jest róŜnica pomiędzy uzyskanymi z tego tytułu przychodami, tj. wartością papierów wartościowych wyraŜoną w cenie umowy 
sprzedaŜy, a kosztami uzyskania przychodu, tj. wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub objęcie, osiągnięta w roku 
podatkowym, przy czym w wypadku, gdy cena wyraŜona w umowie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od 
wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej tych papierów 
wartościowych. Po zakończeniu danego roku podatkowego podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych są zobowiązani wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym, obliczyć naleŜny podatek dochodowy  
i odprowadzić go na rachunek właściwego organu podatkowego. Wskazanych dochodów nie łączy się z dochodami 
osiąganymi z innych tytułów. Zeznanie podatkowe podatnicy powinni sporządzić na podstawie przekazanych im, w terminie 
do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby 
prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, imiennych informacji o 
wysokości osiągniętego dochodu. Zasad tych nie stosuje się, jeŜeli odpłatne zbycie papierów wartościowych następuje  
w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, kiedy to przychody z ich sprzedaŜy kwalifikowane powinny być jako 
pochodzące z wykonywania takiej działalności i rozliczone na zasadach ogólnych. 

 

4.6.1.2. Dochody ze sprzeda Ŝy papierów warto ściowych uzyskiwane przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych posiadaj ących siedzib ę lub zarz ąd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 
 

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, tj. zarówno akcji, jak i praw do akcji, podlegają 
opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Dochodem z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych jest róŜnica między przychodem, tj. ich wartością wyraŜoną w cenie umowy sprzedaŜy, a kosztem jego 
uzyskania, tj. wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie wskazanych papierów wartościowych, przy czym, gdy ich cena 
bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej, przychód z odpłatnego zbycia określa organ podatkowy 
w wysokości ich wartości rynkowej. Dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych zwiększa u podatnika podstawę 
opodatkowania. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od dochodów 
osiągniętych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19 % podstawy opodatkowania. 

4.6.2 Opodatkowanie dochodów z tytułu dywidendy  

4.6.2.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiw anych przez osoby fizyczne posiadaj ące miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie j oraz podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych, którzy na terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej posiadaj ą siedzib ę lub zarz ąd 
 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, dochody zarówno osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej posiadają siedzibę lub zarząd, z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym  
w wysokości 19 % uzyskanego przychodu – bez pomniejszania o koszty uzyskania. 

Zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do poboru zryczałtowanego podatku 
dochodowego od dokonywanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pienięŜnych (m.in. 
wypłat z tytułu dywidend) zobowiązane są podmioty dokonujące tych czynności. Płatnicy przekazują kwoty podatku w terminie 
do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje 
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naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania bądź siedziby płatnika, przesyłając równocześnie 
deklarację według ustalonego wzoru. 

Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazane w tym przepisie podmioty, które 
dokonują wypłat naleŜności z tytułu dywidend, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany 
podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane winny zostać w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według 
siedziby podatnika. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać urzędowi skarbowemu 
deklaracje, a podatnikowi, w terminie do końca 3. miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano 
wypłat, informacje o pobranym podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. 

 

4.6.3 Opodatkowanie dochodów ze zbycia papierów war tościowych oraz dywidend uzyskiwanych przez 
osoby fizyczne nie maj ące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania i podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie po siadaj ą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
siedziby lub zarz ądu 

Opisane  w punkcie 4.6.1 zasady dotyczące opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz 
opisane w punkcie 4.6.2. zasady dotyczące opodatkowania dochodów z dywidendy odnoszą się równieŜ do opodatkowania 
dochodów uzyskiwanych z tych tytułów przez osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o ile umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. JednakŜe stosownie do 
art. 30a ust. 2 oraz art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych zastosowanie w odniesieniu do powyŜszych tytułów stawki podatku wynikającej z umowy  
o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest moŜliwe pod warunkiem 
udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat 
rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. 

Na podstawie art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podatku dochodowego zwolnione są 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeŜeli spełnione są 
następujące warunki: 

� wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca 
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

� uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce 
ich osiągania, 

� spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio: 

� od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. – nie mniej niŜ 15% udziałów (akcji) w kapitale spółki, 
o której mowa w pierwszym punkcie; 

� od dnia 1 stycznia 2009 r. – nie mniej niŜ 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt a, 

� odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest: 

� spółka, o której mowa w drugim punkcie, 
� zagraniczny zakład spółki, o której mowa w drugim punkcie. 

 

Zwolnienie, o którym mowa w poprzednim akapicie, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody 
(przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w wysokości, o której mowa 
w pkt c poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równieŜ zastosowanie w przypadku, 
gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w powyŜej określonej wysokości, przez spółkę uzyskującą 
dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt c poprzedniego akapitu, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa  
w pkt b poprzedniego akapitu, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) 
z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 
zwolnienia. 
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4.6.4 Opodatkowanie spadków i darowizn 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity) Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 
1514), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym równieŜ praw związanych 
 z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeŜeli: 

� w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim 
lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

� prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym. 

 

4.6.5 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 

SprzedaŜ maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich pośrednictwem, oraz sprzedaŜ tych 
instrumentów dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.), zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy z dnia 9 września 
2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) jest zwolniona od tego 
podatku. Umowy przenoszące własność papierów wartościowych bez pośrednictwa ww. firm inwestycyjnych, obciąŜone są 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych praw majątkowych. Podatnicy 
są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złoŜyć deklaracje w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 
obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
podatek jest pobierany przez płatnika. Płatnikiem jest notariusz, jeŜeli czynność jest dokonywana w formie aktu notarialnego. 
Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe sprzedaŜ akcji na rynku NewConnect mieści się w definicji sprzedaŜy w obrocie  
zorganizowanym 

4.6.6 Odpowiedzialno ść płatnika. 

Zgodnie z postanowieniami art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity – Dz. U.  
z 2005r. nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami) płatnik, który nie wykonał ciąŜącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania 
od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, odpowiada za podatek niedobrany lub 
podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŜności całym swoim majątkiem. 

Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŜeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo 
jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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5. DANE O EMITENCIE 

5.1 PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE  

Nazwa (firma):   Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna 

Kraj:    Polska 

Siedziba:   Białystok 

Forma prawna:   Spółka Akcyjna 

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

Telefon:    + 48 85 748 34 00 

Faks:    + 48 85 748 34 19 

Adres poczty elektronicznej: aps@aps.pl  

Adres strony internetowej:  www.aps.pl   

NIP:    542-00-13-354 

REGON:   050141167 

KRS:    0000298380 

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji:   1 lutego 2008 r. 

 

5.2 CZAS TRWANIA EMITENTA 

Czas trwania Emitenta jest nieokreślony. 

5.3 PRZEPISY PRAWA NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWO RZONY EMITENT 

Spółka została utworzona w drodze dokonanego w dniu 31 grudnia 2007 r. przekształcenia Spółki pod firmą  
Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółkę pod firmą  
Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna, w oparciu o przepisy art. 551 § 1 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, 
na mocy aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza Janusza Dąbrowskiego, Rep A. 20367/2007, prowadzącego 
kancelarię notarialną w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16. 

5.4 SĄD REJESTROWY 

Spółka powstała z przekształcenia Spółki pod firmą Automatyka – Pomiary – Sterowanie sp. z o.o. w Białymstoku, wpisanej 
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000025276, w oparciu o przepisy art. 551 § 1 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych,  
w Spółkę pod nazwą Automatyka – Pomiary Sterowanie S.A. w Białymstoku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
nr 0000298380. Uchwała o przekształceniu podjęta została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników  
APS sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2007 r. i zaprotokołowana przez asesora notarialnego Piotra Sebastiana Lussa, 
zastępującego notariusz ElŜbietę Lussa prowadzącą Kancelarię Notarialną  w Białymstoku przy ul. Legionowej 14/16,  pod nr 
A 12911/2007.  

 

5.5 HISTORIA EMITENTA 

Spółka APS powstała w 1993 r. w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok S.A. w oparciu o zespół doświadczonych 
pracowników Wydziału Automatyki (data formalna powstania Emitenta to 8 października 1993 r. – wtedy bowiem został 
podpisany akt notarialny).  

W pierwszym okresie działalności głównym odbiorcą usług Spółki była Elektrociepłownia Białystok S.A., siedziba Spółki 
mieściła się tam do 2003 r. Własne rozwiązania, pomysły techniczne i jakość pracy sprawiły, Ŝe Spółka szybko stała się 
znanym wykonawcą usług w zakresie automatyki przemysłowej. Osiągnięcia podmiotu to między innymi usługi dla 
oczyszczalni ścieków, zakładów ciepłowniczych, szpitali, przedsiębiorstw przetwórstwa spoŜywczego, wodociągów, 
elektrociepłowni i wielu innych. WaŜnym momentem w działalności podmiotu było uzyskanie certyfikatu zgodności systemu 
zarządzania jakością z normą ISO 9001.  
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W 2003 r. Spółka przeniosła się do nowej siedziby w Białymstoku przy ul. Mickiewicza. W specjalnie zaprojektowanym, 
przeszklonym budynku mieści się biuro handlowe, pracownia projektowa, pomieszczenia biurowe oraz przestronna hala 
montaŜu szaf zasilających, sterowniczych i systemowych.  

Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia podmiotu pod firmą Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000025276  w oparciu  
o przepisy art. 557 § 1 i 2 zawierające wymogi określone w art. 558 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała  
o przekształceniu została podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników APS sp. z o.o. w dniu 30 listopada 2007 r. 
Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000298380, 
dn. 1 lutego 2008 r. 

ZałoŜycielami Spółki Akcyjnej są: Mikołaj Aleksiejuk, Zbigniew Bobowski, Jerzy Busłowski, Leszek Dzikiewicz, Stanisław 
Fiedorowicz, Janusz Fiedoruk, Zbigniew Andrzej Gadomer, Wiesław Gołubowski, Ignacy Gudel, Leszek Jarmołowicz, Janusz 
Kalisz, Andrzej Karaszewski, Mirosław Karpiuk, Piotr Krukowski, Mirosław Lautsch, Joanna Leszczyńska, Bogusław Łącki,  
Jan Łopatowicz, Wiesław Makosz, Mirosław Murawski, Dariusz Jacek Nizio, Marek Pawlak, Marcin Proskień, Sławomir Pyrko, 
Krzysztof Sawicki, Jarosław Skorulski, Edmund Sokołowski, Andrzej Szamreta, Tomasz Szczęch, Krystyna Witczak,  
Anna Wysocka, Adam Zdunko.    

 
Wydarzenia z działalno ści podstawowej Emitenta  

Działalność gospodarcza Emitenta polega głównie na produkcji systemów do sterowania procesami przemysłowymi, 
instalowaniu, naprawie i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych i testujących. 
Ponadto Emitent prowadzi handel detaliczny towarami branŜowo związanymi z działalnością. Emitent współpracuje  
z czołowymi producentami aparatury pomiarowej i urządzeń automatyki. Są nimi tacy potentaci, jak: ABB, SIEMENS, 
ENDRESS + HAUSER, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMEX, HONEYWELL, APLISENS, ALSTOM, LUMEL, APATOR-KFAP, 
REGIN, CONTROLMATICA, GE FANUC, SELS, BELIMO, TRAFAG.  

NajwaŜniejsze wydarzenia, które wpłynęły na rozwój działalności to: 

� inauguracyjne posiedzenie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji (1994 r.), 

� powstanie biura projektowo – handlowego (1995 r.), 

� uruchomienie salonu sprzedaŜy komputerów (1996 r.), 

� współpraca z Energoinwest S.A. (1997 r.), 

� przyznanie certyfikatu ISO 9001 nr Q11212 (1997 r.), 

� początek prac związanych z modernizacją automatyki zabezpieczeń rozdzielni 15 kV stacji SP 1 lotniska 
Okęcie (1998 r.), 

� wyróŜnienie  APS sp. z o.o. przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako wiarygodnego kontrahenta  
i wykonawcę instalacji automatyki (1999 r.), 

� zakupienie placu i rozpoczęcie budowy nowej siedziby (2000 r.), 

� uzyskanie Medalu Europejskiego 2002 za komputerowy system sterowania i nadzoru (2002 r.), 

� przeniesienie APS sp. z o.o. do nowej siedziby w Białymstoku przy ul. Mickiewicza (2003 r.), 

� zmiana struktury organizacyjnej Emitenta (2005 r.), 

� otrzymanie Medalu Europejskiego 2006 za systemy automatyki przemysłowej (2006 r. ), 

� poszerzenie zakresu certyfikacji ISO o „sprzedaŜ osprzętu elektrycznego i automatyki” (2006 r.), 

� udział APS sp. z o.o. w Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich – ENERGETAB 2007 w Bielsku-
Białej (2007 r.), 

� przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (2008 r.), 

� udział APS S.A. w konferencji naukowo – technicznej – Zagadnienia Automatyki, Metrologii i Sterowania w 
Zastosowaniach Przemysłowych (2008 r.), 

� udział Emitenta w Międzynarodowych Targach Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON w latach 2006 – 2008. 

5.6 RODZAJE I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASADY ICH TWOR ZENIA 

Zgodnie z §35 Statutu, Emitent tworzy następujące kapitały własne: 

� kapitał zakładowy, 

� kapitał zapasowy, 

� kapitały i fundusze rezerwowe - na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. 
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PoniŜsza tabela prezentuje poszczególne pozycje wchodzące w skład kapitału własnego Emitenta według stanu na koniec 
2007 r. 

Tabela 1  

Warto ści kapitałów własnych Emitenta na koniec 2007 r. w zł 

 

Kapitał własny 31.12.2007 r. 

Kapitał podstawowy 508 500 

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 

Kapitał zapasowy 4 088 539 

Wynik lat ubiegłych - 150 880 

Wynik netto 2 239 455 

Razem 6 685 614 

 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z aktualizacją wpisu do KRS z dnia 10 października 2008 r. wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 508 500 zł 
(słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset złotych). Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, imienne i uprzywilejowane co 
do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą tego rodzaju akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy APS S.A. podjęło 10 października 2008 r. Uchwałę nr 22/2008, w sprawie 
zmiany kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z §1 pkt. 1 uchwały, kapitał zakładowy Spółki wynoszący 
508 500,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset złotych) podwyŜsza się o kwotę nie niŜszą niŜ 5 000 zł (słownie: pięć 
tysięcy złotych) i nie wyŜszą niŜ 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), do kwoty nie niŜszej niŜ 513 500 zł 
(słownie: pięćset trzynaście tysięcy pięćset złotych) i nie wyŜszej niŜ 568 500 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy 
pięćset złotych), w drodze prywatnej subskrypcji nie więcej niŜ 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B. Akcje serii B 
są akcjami zwykłymi, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 

Subskrypcja prywatna akcji serii B zakończyła się 17 października 2008 r, w wyniku której nastąpiło podwyŜszenie kapitału 
zakładowego Spółki. Po zakończeniu subskrypcji prywatnej kapitał zakładowy Spółki wynosi 514 952,90 zł (słownie: pięćset 
czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote, dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5 149 529 (słownie: pięć 
milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć 
groszy) kaŜda. Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B, na kapitał zakładowy Emitenta składać się będzie: 

� 5 085 000 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A; akcje serii A są imienne, 
uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, Ŝe na kaŜdą tego rodzaju akcję przypadają 2 głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

� 64 529 (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

 

Zgodnie z treścią uchwały emisyjnej stanowiącej podstawę prawną emisji akcji serii B, obejmujący je Akcjonariusze wpłacili do 
Spółki cały kapitał na objecie akcji. Wpłata nastąpiła przed powzięciem uchwały stanowiącej podstawę wpisu akcji serii B do 
rejestru przedsiębiorców.  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego podwyŜszenie kapitału nie zostało zarejestrowane w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

5.7 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZ ĘŚCI KAPITAŁU WŁASNEGO 

Kapitał własny Emitenta został w całości opłacony. 
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5.8 INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU Z AKŁADOWEGO W WYNIKU 
REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIE Ń Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z 
OBLIGACJI DAJ ĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, 
ZE WSKAZANIEM WARTO ŚCI WARUNKOWEGO PODWYśSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 
ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI 

W związku z faktem, Ŝe Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych oraz obligacji dających pierwszeństwo do objęcia  
w przyszłości nowych emisji akcji, nie nastąpią zmiany w kapitale zakładowym wynikające z realizacji przez obligatariuszy 
uprawnień z wyŜej wymienionych obligacji.  

5.9 WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTO ŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE – NA PODSTAWIE 
STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAśNIENIE ZARZĄDU DO PODWYśSZENIA KAPITAŁU 
ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO – MO śE BYĆ PODWYśSZONY 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIE ś LICZBY AKCJI I WARTO ŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O 
KTÓRE W TERMINIE WAśNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO MOśE BYĆ JESZCZE 
PODWYśSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE 

Zgodnie z §7 Statutu Emitenta, kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niŜ 513 500  zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy 
pięćset złotych) i nie więcej niŜ 568.500 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie 
mniej niŜ 5 135 000 (pięć milionów sto trzydzieści pięć  tysięcy) akcji i nie więcej niŜ więcej  niŜ 5 685 000 (pięć milionów 
sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy kaŜda akcja. W tym: 

- 5 085 000  (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A jest uprzywilejowanych, 

- od 50 000 do 600 000 ( słownie od pięćdziesiąt tysięcy do sześćset tysięcy) akcji serii B zwykłych na okaziciela 

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Statutu, Zarząd Spółki APS S.A. zamierza podwyŜszyć kapitał zakładowy do kwoty 1/5 kapitału 
zakładowego. Kapitał zakładowy zostanie podwyŜszony poprzez emisję akcji serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy). Akcje te w całości zostaną objęte przez pracowników Spółki w ramach systemu motywacyjnego 
opracowanego przez Zarząd Emitenta na następne trzy lata. Przydział akcji pracowniczych będzie odbywał się raz do roku 
przez trzy najbliŜsze lata, począwszy od 2009 r. Zarząd przedstawi listę zawierającą propozycję przydziału akcji pracownikom 
w liczbie uzaleŜnionej od potencjału jaki pracownicy reprezentują, natomiast do kompetencji Rady Nadzorczej naleŜy 
zatwierdzenie tej listy. Cena po jakiej pracownicy będą mogli nabyć akcje serii C zostanie określona stosowną uchwałą, 
natomiast decyzja o ewentualnym zakupie akcji naleŜy do pracowników.  

5.10 WSKAZANIE NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINAN SOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE 
INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWI ĄZKU Z NIMI KWITY 
DEPOZYTOWE 

Instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na rynkach instrumentów finansowych. Dlatego teŜ nie były 
wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe. 

5.11 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWI ĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH 
EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNO ŚĆ ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH 
JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOS UNKU DO KAśDEJ Z NICH CO 
NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PR ZEDMIOTU DZIAŁALNO ŚCI  
I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

Emitent nie posiada istotnych powiązań organizacyjnych i kapitałowych mających wpływ na działalność oraz nie tworzy grupy 
kapitałowej.  

Emitent posiada 36,7% udziałów w „ELREM” sp. z o.o. APS S.A. oraz spółka ELREM wspólnie biorą udział w przetargach. 
ELREM sp. z o.o. powstała w 1993 r. z połączenia Oddziału "Elektrobudowy" S.A. Katowice i Wydziału Elektrycznego EC 
Białystok S.A. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000092232 w dniu 15 lutego 2002 r. 
Kapitały własne Spółki wynoszą na dzień 31 grudnia 2007 r. – 1 154 792,25 zł. Siedzibą spółki jest Białystok. Spółka zatrudnia 
35 wysokokwalifikowanych pracowników, specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie robót montaŜowo – remontowych 
instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i administracyjnych. ELREM sp. z o.o. zajmuje się takŜe pomiarem i 
rozruchem urządzeń elektroenergetycznych, remontami i przeglądami silników, wykonywaniem zabezpieczeń ogniochronnych 
ciągów kablowych, naprawami sprzętu elektrycznego. Spółka wykonuje równieŜ remonty i naprawy urządzeń transportowo-
dźwigowych i urządzeń rozdzielczych.  
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Działalność spółki to: 

� montaŜ, remonty i konserwacja instalacji elektroenergetycznych 0,4; 6; 15; 110 kV, 

� prace pomiarowo-kontrolne i rozruch urządzeń elektroenergetycznych, 

� montaŜ, remonty i przeglądy urządzeń rozdzielczych 0,4; 6; 15; 110 kV, 

� badania okresowe instalacji elektrycznych, elektronarzędzi zgodnie z wymogami PN, 

� skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej, 

� remonty, przeglądy oraz przezwajanie silników, 

� naprawy i konserwacje sprzętu elektrycznego powszechnego uŜytku, 

� konserwacje i remonty urządzeń transportowo-dźwigowych z napędem elektrycznym, 

� wykonywanie oznaczników kablowych, grawerowanie napisów, 

� wykonywanie zabezpieczeń ognioochronnych ciągów kablowych, 

� projektowanie instalacji elektrycznych 0,4 kV. 

 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w subskrypcji prywatnej akcje serii B Emitenta zostały objęte m.in. przez Prezesa Zarządu Emitenta 
oraz Prezesa Zarządu Autoryzowanego Doradcy. Prezes Zarządu Emitenta objął 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk 
akcji serii B Emitenta, natomiast Prezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy objął 2 400 (słownie: dwa tysiące czterysta) sztuk 
akcji serii B Emitenta. 

5.12 INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH  LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH 
OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP 
PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG, ALBO JE śELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH 
PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDA śY OGÓŁEM DLA GRUPY 
KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁA LNOŚCI 

5.12.1 Przedmiot działalno ści 

Emitent oferuje kompleksowe usługi z zakresu automatyki przemysłowej. Spółka zaliczana jest do grupy najbardziej pręŜnych 
przedsiębiorstw w rejonie Polski północno-wschodniej. Podmiot istnieje od 1993 r., i powstał w wyniku restrukturyzacji 
Elektrociepłowni Białystok S.A. Dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników oraz wdroŜeniu nowoczesnego systemu 
zarządzania, APS S.A. szybko znalazła się w krajowej czołówce firm z branŜy automatyki. Wieloletnie doświadczenie, polityka 
jakości pracy, indywidualizm w podejściu do Klienta sprawiają, Ŝe Spółka potrafi sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom. 
Profesjonalny zespół inŜynieryjno - techniczny, liczący ponad 60 osób, wielokrotnie sprawdził się w wykonaniu najbardziej 
zaawansowanych prac w  zakresie projektowania, produkcji a takŜe wdroŜeń i serwisu. Efektem tego rodzaju działań jest 
realizacja prestiŜowych inwestycji, nie tylko na terenie Podlasia, ale równieŜ całej Polski. Potrzeby i wymagania Klientów 
stanowią absolutny priorytet działalności Emitenta. 

 

Działalno ść Emitenta prowadzona jest w dwóch głównych obszarac h: 
� usługowym, 

� handlowym. 

 

Biorąc pod uwagę geograficzny podział działalności Spółki, moŜna wyróŜnić jeden główny region, w którym skupiają się rynki 
zbytu Emitenta. Około 80% usług świadczonych przez APS S.A. skoncentrowanych jest w północno – wschodniej części 
Polski. Podobnie kształtuje się sprzedaŜ detaliczna, która w 70% realizowana jest na obszarze Polski północno – wschodniej.  

 

PoniŜsza tabela przedstawia strukturę sprzedaŜy Emitenta w podziale na najwaŜniejsze obszary działalności. 
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Tabela 2  

Struktura sprzeda Ŝy Emitenta w podziale na najwa Ŝniejsze obszary działalno ści w latach 2006 – 2007  

2006 r. 2007 r. 

Udział procentowy w przychodach ze sprzeda Ŝy  
Udział warto ściowy w przychodach ze sprzeda Ŝy 

(w zł) 

24,51% 22,59% 
Biuro Handlowe 

3 203 350 3 668 389 

75,49% 77,41% 
PT – usługi 

9 868 622 12 573 512 

100,00% 100,00% 
Razem 

13 071 972 16 241 901 

 

Źródło: Emitent 

 

W segmencie usługowym na ofert ę Spółki składa si ę: 
� projektowanie: 

� systemów zasilania, 
� układów pomiarowych, regulacyjnych, AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka), 
� mikroprocesorowych systemów sterowania, nadzoru, wizualizacji, 
� instalacji elektrycznych, 
� układów sterowań i zabezpieczeń elektrycznych, 
� pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, 
� automatyki do inteligentnych domów, 

� wdraŜanie: 

� kompletacja urządzeń, 
� dostawa, 
� montaŜ, 
� uruchomienie, 
� serwis, 
� naprawa, kontrola i kalibracja aparatury pomiarowej, 
� eksploatacja. 

� produkcja prefabrykatów: 

� szafy, pulpity, stojaki, tablice AKPiA, 
� rozdzielnice elektryczne. 

 

Dobra znajomość zagranicznych i krajowych producentów urządzeń pomiarowych, sterowniczych i napędowych pozwala 
Spółce umiejętnie dobrać produkty, tak, aby spełniały wymagania techniczne i uŜytkowe Klientów. APS S.A. jest w stanie 
zapewnić sprawną i szybką dostawę potrzebnych elementów lub ich zamienników bezpośrednio od producenta. Wszystkie 
prace montaŜowe i rozruchowe wykonywane są przez doświadczonych monterów, zatrudnionych przez Spółkę. Są oni 
zaopatrzeni w specjalistyczną aparaturę kontrolno – pomiarową, co gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług i zwiększa 
niezawodność wykonanych systemów automatyki. Dostarczane produkty i wykonane aplikacje są objęte serwisem 
gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Spółka zapewnia stałą, profesjonalną obsługę – poczynając od pojedynczych układów 
automatyki poprzez linie produkcyjne, a takŜe całych zakładów. Spółka posiada laboratoria ciśnieniomierzy, pomiarów 
temperatur. Elektronicy dysponują aparaturą kontrolno – pomiarową, legalizowaną w Urzędach Miar lub Laboratoriach 
akredytowanych przez Główny Urząd Miar (GUM), umoŜliwiającą sprawdzenie i kalibrację szerokiej gamy urządzeń 
pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Podmiot prowadzi takŜe naprawy przetworników pomiarowych, 
rejestratorów, mierników elektronicznych i wskazówkowych oraz regulatorów i falowników.  
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APS S.A. zapewnia swoim Klientom stałą, profesjonalną serwis produkowanych urządzeń: od pojedynczych układów 
automatyki poprzez linie produkcyjne, do obsługi całych zakładów. Na jakość świadczonych usług wpływa kilkunastoletnie 
doświadczenie Emitenta w kompleksowej eksploatacji układów automatyki oraz wykwalifikowana kadra Elektrociepłowni 
Białystok S.A.  

Ponadto dbając o zadowolenie Klienta, Spółka oferuje swoim Klientom szkolenia i doradztwo techniczne  
w zakresie obsługi, serwisu i konserwacji.  

 

Województwo podlaskie stanowi ponad 80% wszystkich zawartych umów związanych z działalnością Spółki, co świadczy o 
lokalnym zakresie działania Podmiotu, ograniczonym do północno-wschodniej części Polski.  

Tabela 3 

Zawarte umowy z podziałem na województwa w latach 2 006 – 2007  

2006 r.  2007 r. 

Udział procentowy  województwo 

ilo ść 

80,64% 82,05% 
Podlaskie 

25 32 

12,90% 2,56% 
Warmińsko-mazurskie 

4 1 

3,23% 7,69% 
Mazowieckie 

1 3 

0% 5,13% 
Łódzkie 

0 2 

3,23% 2,57% 
Lubelskie 

1 1 

100% 100% 
Razem 

31 39 

Źródło: Emitent 

 

Oferta segmentu handlowego 
Działalność Emitenta obejmuje sprzedaŜ urządzeń automatyki przemysłowej, takich jak: 

� układy napędowe: falowniki i softstarty, 

� sterowniki PLC i programy narzędziowe, 

� systemy SCADA, 

� mierniki, regulatory, 

� rejestratory, 

� czujniki zbliŜeniowe, 

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

� pomiary fizyko-chemiczne. 

 

PoniŜsza tabela przedstawia sprzedaŜ w segmencie handlowym Spółki w podziale na wszystkie grupy produktowe.  
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Tabela 4 

Sprzeda Ŝ w segmencie handlowym w podziale na najwa Ŝniejsze grupy produktów 

 
Sprzeda Ŝ w segmencie 

handlowym (zł) 

Udział procentowy  

w segmencie handlowym  

Grupy produktów 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 

Wentylacja 9 137 8 540 0,29% 0,23% 

Ciepłomierze 3 021 17 766 0,10% 0,49% 

Ciśnienie 120 821 137 801 3,88% 3,78% 

Czujniki zbliŜeń 16 568 17 014 0,53% 0,47% 

Falowniki, soft. 640 220 696 042 20,55% 19,10% 

Sterowniki PLC 451 236 419 630 14,49% 11,52% 

Poziom 71 096 48 300 2,28% 1,33% 

Przepływ 211 622 288 349 6,79% 7,91% 

Regulatory, mierniki, rejestratory 99 048 76 981 3,18% 2,11% 

Temperatura 69 792 138 955 2,24% 3,81% 

Fizykochemiczne 23 054 19 363 0,74% 0,53% 

Zasilacze 11 439 10 435 0,37% 0,29% 

Podzespoły, elementy 1 149 467 1 360 240 36,90% 37,33% 

Pozostałe produkty 238 561 404 542 7,66% 11,10% 

Razem 3 115 082 3 643 958 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent    

Zarówno w 2006 r., jak i w 2007 r. największy udział w strukturze sprzedaŜy Emitenta miały podzespoły i inne elementy. 
Stanowiły odpowiednio 36,90% i 37,33% ogółu wartości sprzedaŜy. DuŜy udział w strukturze sprzedaŜy posiadały równieŜ 
falowniki i sterowniki PLC. Falowniki stanowiły 20,55% w 2006 r. i 19,10% w 2007 r. wartości sprzedanych produktów. 
Natomiast na sterowniki PLC przypadało odpowiednio 14,49% i 11,52% wartości sprzedaŜy. Najmniejszy udział w strukturze 
sprzedaŜy w całym okresie miała wentylacja. Jej udział oscylował wokół 0,3%. 

 

Opis głównych rynków 
Działalność Spółki nie ogranicza się tylko do jednego obszaru. Emitent kieruje swoje usługi i produkty do wielu gałęzi 
przemysłu. Są nimi: 

� energetyka zawodowa i przemysłowa, 

� przemysł spoŜywczy, 

� zakłady komunalne,  

� przemysł drzewny, 

� inne. 
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Głównymi odbiorcami Spółki w branŜy energetyki zawodowej i przemysłowej są elektrociepłownie, elektrownie, 
przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, kotłownie, ciepłownie oraz sieci i węzły cieplne.  

Wśród podmiotów działających w przemyśle spoŜywczym, Emitent upatruje rynków zbytu wśród zakładów przetwórstwa 
mięsnego, mleczarni, browarów, cukrowni, hurtowni artykułów spoŜywczych, zakładów przetwórstwa owocowo – warzywnego 
oraz zakładów spirytusowych. 

Zakłady komunalne, które są Klientami APS S.A. to głównie wodociągi, oczyszczalnie ścieków, przepompownie i stacje 
uzdatniania wody. 

Zakłady wytwórcze sklejek oraz fabryki mebli, wśród przemysłu drzewnego, są najwaŜniejszymi odbiorcami zarówno usług, 
jak i produktów Emitenta.  

Wśród innych podmiotów moŜna wyróŜnić zakłady przemysłu tekstylnego, huty szkła, szpitale oraz wytwórnie materiałów 
budowlanych. 

Charakterystyczne jest, Ŝe wszystkie wymienione powyŜej podmioty, które stanowią rynek zbytu dla Emitenta, pręŜnie 
rozwijają się na rynku polskim. WiąŜą się z tym duŜe inwestycje w unowocześnianie ich zaplecza technologicznego, co  
stwarza potencjalne moŜliwości na rozwój i poszerzenie zakresu terytorialnego działalności Emitenta.   

 

Główne rynki zbytu, w podziale na branŜe, do których kierowana jest oferta usługowa Emitenta, to: 

� elektrociepłownie, 

� zakłady ciepłownicze, 

� przedsiębiorstwa komunalne, 

� przedsiębiorstwa przemysłu spoŜywczego, 

� pozostałe branŜe.  

Tabela 5 

Sprzeda Ŝ usług Emitenta w podziale na bran Ŝe w latach 2006 – 2007 

 2006 r. 2007 r. 

Bran Ŝa 
warto ść 

przychodów (zł)  

% udział  

w  przychodach 

warto ść 

przychodów (zł)  

% udział  

w przychodach  

Elektrociepłownie 6 168 327 61,95% 8 532 370 67,73% 

Zakłady 
ciepłownicze 848 928 8,53% 383 764 3,05% 

Przedsiębiorstwa 
komunalne 678 764 6,82% 274 536 2,18% 

Przedsiębiorstwa 
przemysłu 
spoŜywczego 

517 800 5,20% 50 000 0,40% 

Pozostałe branŜe 1 743 071 17,51% 3 357 273 26,65% 

Suma 9 956 890 100,00% 12 597 943 100,00% 

Źródło: Emitent  

 

Głównymi odbiorcami usług świadczonych przez Emitenta są elektrociepłownie. W 2006 r. przychody Emitenta uzyskane od 
elektrociepłowni wyniosły 6 168 327 zł, co stanowiło ponad 61% ogółu przychodów ze sprzedaŜy. O duŜym zaangaŜowaniu 
Emitenta w świadczenie usług dla tego sektora rynku świadczy znaczny wzrost przychodów ze sprzedaŜy w 2007 r. Wyniosły 
one aŜ 8 532 370 zł, co stanowiło ponad 67% ogółu przychodów ze sprzedaŜy usług. Pozostałe branŜe, tj. zakłady 
ciepłownicze, przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorstwa przemysłu spoŜywczego oraz pozostałe mają znacznie mniejszy 
udział w przychodach ze sprzedaŜy. Charakterystyczne jest jednak, Ŝe w 2007 r. znacznie spadł udział zakładów 
ciepłowniczych, bo aŜ o 5,48 punktów procentowych. Bardzo duŜy spadek zanotowały przedsiębiorstwa przemysłu 
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spoŜywczego. Ich udział w strukturze przychodów ze sprzedaŜy spadł aŜ o 4,80 punktów procentowych. Udział pozostałych 
branŜ w strukturze przychodów ze sprzedaŜy usług wzrósł o 9,14 punkty procentowe. 
 

Nowe rynki zbytu 
Działalność Emitenta słuŜy przede wszystkim umacnianiu pozycji lidera na terenie północno - wschodniej Polski w branŜy 
automatyki przemysłowej, a takŜe dąŜeniu do zwiększenia aktywności na pozostałych obszarach Polski w następujących 
obszarach:  

� energetyki zawodowej i przemysłowej (elektrociepłownie, elektrownie, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, 
kotłownie i ciepłownie, sieci i węzły cieplne), 

� przemysłu spoŜywczego (zakłady przetwórstwa mięsnego, mleczarnie, browary, cukrownie, hurtownie 
artykułów spoŜywczych, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, zakłady spirytusowe), 

� zakładów komunalnych (wodociągi, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody), 

� przemysłu drzewnego (zakłady wytwórcze sklejek, fabryki mebli), 

� innych (zakłady przemysłu tekstylnego, huty szkła, szpitale, wytwórnie materiałów budowlanych). 

5.12.2 Usługi i produkty wprowadzone do oferty w 20 06 i 2007 r. 

Główną grupę produktów, znajdujących się w ofercie Spółki w latach 2006 – 2007, stanowiły: falowniki, liczniki elektroniczne 
impulsów, regulatory, siłowniki, zasilacze oraz czujniki indukcyjne. 

� W 2007 r. Emitent wprowadził do swojej oferty następujące produkty: 

� falowniki -ACS55  
� liczniki / elektroniczne impulsów: 7111 / 7111 QUAD / 7111HV, 7300 / LCD4L, 
� liczniki / elektroniczne impulsów: SLIK-73, 
� regulatory Apar serii AR 6x2,  
� siłowniki Belimo TF24. 

� W 2006 r. Emitent wprowadził do swojej oferty następujące produkty: 

� falowniki - ACS150, ACS350, 
� zasilacze Mean Well DR, MDR,  
� czujniki indukcyjne IS. 

 
W poniŜszej tabeli zaprezentowano przykładowe usługi, jakie świadczone były przez Spółkę w 2007 r. 



 

Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 40 

Tabela 6 

Przykładowe rodzaje usług świadczonych przez Emitenta w 2007 r. 

Odbiorca Rodzaj usługi 

Elektrociepłownia Białystok S.A., 
Białystok 

� usuwanie usterek i awarii, wykonywanie prac systematycznych  
i konserwacyjnych w obszarze: zabezpieczeń, sterowań  
i pomiarów  elektrycznych; automatyki technologicznej i aparatury 
kontrolno - pomiarowej (AKPiA); pomiarów fizykochemicznych  
i monitoringu spalin, 

� wykonanie układu pomiarowego DN40, na rurociągu parowym P1 
na terenie PMB S.A. w Białymstoku, 

� wykonanie modernizacji napędów 3X31 i 3X32 na kotle K-8, 

� montaŜ układu pomiarowego przepływu pary wodnej dla DN200 
oraz układu do przeliczania masy i energii pary wodnej 
przegrzanej w komorze pomiarowej WRP, 

� dostawa, ułoŜenie i montaŜ kabli oraz uruchomienie układu 
sterowania urządzeniami odŜuŜlania z nastawni NPP w EC 
Białystok S.A., 

Zakłady Azotowe „Puławy" S.A., Puławy � projekt modernizacji układu zasilania i sterowania urządzeń 
Nawęglania Wydziału Kotłowni, 

ELREM sp. z o.o., Białystok � dostawa, montaŜ i uruchomienie instalacji celem wyprowadzenia 
mocy o napięciu 15 kV ze stacji 110/15/6 kV do odbiorców 
zewnętrznych, 

NAFTAN sp. z o.o., Oleksze � wykonanie obwodów zasilania, sterowania i AKPiA w obrębie 
kotła Erm2,4, 

FERROX sp. z o.o., Białystok � wykonanie prac branŜy elektryki i automatyki na potrzeby 3 kpl. 
układów zasuw prętowych podajników węgla do kotła OP-140 K-6, 

ABB sp. z o.o., Warszawa � prace w ramach uzupełnienia systemu sterowania i nadzoru 
SCS100 dla EC Białystok S.A., 

Zakład Energetyczny Białystok S.A., 
Białystok 

� wykonanie modernizacji układów pomiarów energii elektrycznej  
w punktach granicznych ZEB S.A. i wprowadzeniu danych do 
istniejącego systemu eSPIM, 

Clyde Bergemann Polska sp. z o.o., 
Tychy 

� kompleksowe wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej 
parowych zdmuchiwaczy popiołu na kotle OP 140/K-6 w EC 
Białystok S.A., 

Wodociągi Białostockie Sp. z o.o., 
Białystok 

� opracowanie dokumentacji projektowej remontu pochodni  
do spalania nadmiaru biogazu zlokalizowanej na terenie 
oczyszczalni ścieków w  Białymstoku, 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A., Bielsk Podlaski 

� zainstalowanie i uruchomienie rezerwowego zasilania w energię 
elektryczną kotłowni centralnej przy ul. Rejonowej w Bielsku 
Podlaskim, 

Energotest - Gdańsk sp. z o.o., Gdańsk � wykonanie prac demontaŜowych, montaŜowych, dostawy 
materiałów montaŜowych, przegląd wzbudnicy, współudział  
w pracach uruchomieniowych przy modernizacji układu 
wzbudzenia na bloku nr 1 w EC Białystok S.A., 

INTROL S.A., Katowice � wykonanie robót montaŜowych elektrycznych i AKPiA dla stacji 
agregatów i dla suszarni osadu w Oczyszczalni Ścieków  
w Białymstoku, 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
sp. z o.o., Kutno 

� modernizacja układów zasilania i sterowania napędów kotłów 
WR5 Nr 3 i WR5 Nr 6 w Ciepłowni Miejskiej Nr 1 w Kutnie, 
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EKO-PRO-INWEST sp. z o.o., Łódź � wykonanie wielobranŜowego (w zakresie AKPiA i części 
elektrycznej) projektu modernizacji / automatyzacji procesu 
odpopielania kotłów oraz układu rozładunku popiołu ze zbiornika 
retencyjnego w Elektrociepłowni Białystok S.A., 

Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej, 
Radom 

� dostawa toru aspiracji spalin w ramach dostawy instalacji do 
analizy spalin zgodnie z parametrami technicznymi, 

Honeywell sp. z o.o., Warszawa � wykonanie projektu, montaŜ i uruchomienie systemu klasy DCS 
na bloku nr 1 w EC Białystok, 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze 
Energetyki "ENERGOPOMIAR"  
sp. z o.o., Gliwice 

� modernizacja pomiarów fizykochemicznych na bloku BC 50 nr 1 w 
EC Białystok S.A. 

Źródło: Emitent 

5.12.3 Podstawowa charakterystyka głównych dostawcó w i odbiorców Emitenta 

5.12.3.1 Dostawcy 

 

Emitent współpracuje z wieloma dostawcami gwarantującymi produkty najwyŜszej jakości. Wśród nich wyróŜnia się grupa 
dziesięciu głównych dostawców, o międzynarodowej renomie, oraz najwyŜszej jakości produktu. Ich zróŜnicowanie oraz fakt 
długoletniej współpracy gwarantuje Emitentowi stabilność produkcji. Do głównych dostawców międzynarodowych Emitenta 
zaliczyć moŜna: 

� ABB sp. z o.o. – współpraca od 1995 r., 

� HONEYWELL sp. z o.o. – współpraca od 1995 r., 

� SIEMENS sp. z o.o. – współpraca od 1995 r. 

 

We współpracy z poszczególnymi dostawcami, obowiązują zasady rzetelności oraz lojalności, które wobec pozytywnych 
i długoletnich kontaktów owocują korzystnymi dla Emitenta cenami, oraz warunkami współpracy. Dostawcy poddawani  
są wewnętrznej ocenie, przede wszystkim wg kryterium jakości, terminowości oraz ceny dostarczanych produktów.  
W poniŜszej tabeli zaprezentowano kształtowanie się obrotów Emitenta z największymi dostawcami, według stanu na koniec 
2006 r. i 2007 r. 

Tabela 7 

Obroty z najwi ększymi dostawcami na koniec lat 2006 – 2007 

Kwota (zł) 
Udział % w cało ści 

obrotów   
Nazwa dostawcy 

2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 

1 ABB sp. z o.o. Warszawa 857 059 1 085 257 11,17% 11,57% 

2 F&F Filipowski sp. J. Pabianice 639 105 897 223 8,33% 5,57% 

3 HONEYWELL sp. z o.o. Warszawa 502 165 325 999 6,55% 3,48% 

4 ELHURT-ELMET sp. z o.o. Białystok 426 584 491 944 5,56% 5,25% 

5 P.Z.A.i.Z. ENERGOEFEKT sp. z o.o. Ruda Śląska 386 900 - 5,04% - 

6 SIEMENS sp. z o.o. Warszawa 361 114 713 783 4,71% 7,61% 
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7 ELREM sp. z o.o. Białystok 269 088 764 893 3,51% 8,16% 

8 Endress+Hauser Polska sp. z o.o. Wrocław 263 524 369 634 3,43% 3,94% 

9 
P.U.E.ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR  
sp. z o.o.Gliwice 199 954 - 2,61% - 

10 AQUA-FERR sp. z o.o. ŁomŜa 157 160 - 2,05% - 

11 WINUEL S.A. Wrocław - 347 209 - 3,70% 

12 TIM S.A. Wrocław - 287 541 - 3,07 % 

13 INTROL sp. z o.o. Katowice - 240 934 - 2,57% 

14 POZOSTALI 3 608 108 3 852 603 47,04% 41,08 

Źródło: Emitent 

Wykres 1 

Obroty z najwi ększymi dostawcami w latach 2006 – 2007 (w zł) 
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INTROL sp. z o.o. Katowice

 
Źródło: Emitent 
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Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli nr 7 i na wykresie nr 1 moŜna wnioskować, Ŝe na koniec 2006 r. łączna 
wartość obrotów Emitenta ze wszystkimi dostawcami wyniosła 7 670 767 zł APS S.A. miała największe obroty z 
przedsiębiorstwem ABB sp. z o.o. Łączna wartość obrotów z tym dostawcą wyniosła 857 059 zł, co stanowiło 11,17% obrotów 
ze wszystkimi dostawcami. Istotną rolę wśród dostawców Emitenta odgrywały takŜe takie spółki, jak: F&F Filipowski Sp. J. z 
Pabianic oraz HONEYWELL sp. z o.o. z Warszawy. Obroty z tymi dostawcami na koniec 2006 r. wyniosły odpowiednio 639 
105 zł i 502 165 zł, co stanowiło 8,33% oraz 6,55% obrotów ze wszystkimi dostawcami. Z kolei najmniejsze obroty, wśród 
wymienionej grupy dostawców, Spółka odnotowała z przedsiębiorstwem AQUA-FERR sp. z o.o. z ŁomŜy, a ich wartość 
wyniosła 157 160 zł, co stanowiło 2,05% ogółu obrotów. Obroty z pozostałymi dostawcami, którzy nie zostali uwzględnieni w 
zestawieniu, wyniosły 3 608 108 zł – co stanowi 47,04% wszystkich obrotów. 

Według stanu na koniec grudnia 2007 r. obroty Emitenta ze wszystkimi dostawcami opiewały na kwotę 9 377 024 zł Wśród 
grupy największych dostawców wyróŜnić naleŜy przedsiębiorstwo ABB sp. z o.o. z Warszawy, którego wartość obrotów z APS 
S.A. wyniosła 1 085 257 zł, co stanowiło 11,57% wszystkich obrotów. Istotną rolę odgrywały takŜe tacy dostawcy, jak: F&F 
Filipowski sp. J. oraz ELREM sp. z o.o. z Białegostoku. Obroty z wymienionymi dostawcami kształtowały się odpowiednio na 
poziomie 897 223 zł i 764 893 zł, zaś ich udział w strukturze ogółem wyniósł 9,57% oraz 8,16%. Spośród głównych 
dostawców najmniejszy udział w obrotach Emitenta miało przedsiębiorstwo INTROL sp. z o.o. z Katowic. Obroty z tą spółką, 
według stanu na koniec 2007 r., opiewały na wartość 240 934 zł – około 2,57% łącznych obrotów ze wszystkimi dostawcami. 
Łączna wartość obrotów z pozostałymi dostawcami ukształtowała się na poziomie 3 852 603 zł, co stanowiło 41,08% ogółu 
obrotów.  

 

5.12.3.2 Odbiorcy  

 

Grupa odbiorców Emitenta obejmuje przede wszystkim : 

� firmy zajmujące się pracami projektowymi i integracją systemów, 

� uŜytkowników systemów automatyki: energetyka zawodowa i przemysłowa, zakłady komunalne, zakłady 
przetwórstwa, fabryki, mleczarnie, browary, cukrownie, hurtownie, huty, szpitale, itp. 

 

Wśród szerokiego grona odbiorców Spółki, wyróŜnić moŜna 10 podmiotów generujących ok. 70% przychodów Emitenta.  
Taka zdywersyfikowana struktura sprzedaŜy, w której Elektrociepłownia Białystok S.A. posiada największy udział, zapewnia 
stabilność przychodów i jednocześnie minimalizuje ryzyko znaczącego, negatywnego wpływu na ich wielkość,  
w przypadku utraty któregokolwiek z kontrahentów. 

W poniŜszej tabeli zaprezentowano kształtowanie się udziałów najwaŜniejszych odbiorców w przychodach Spółki według 
stanu na koniec 2006 r. 

 

Tabela 8 

Udział głównych odbiorców w przychodach Emitenta na  koniec 2006 r. 

Nazwa odbiorcy Kwota (zł) Udział w przychodach (w %)  

1 Elektrociepłownia Białystok S.A.  – Białystok 3 588 949 27,46% 

2 EnergomontaŜ-Północ Bełchatów Sp. z o.o.  Biłgoraj 1 381 856 10,57% 

3 REMEX Sp. z o.o. Białystok  895 621 6,85% 

4 EUROAVTOMATIKA FIF Lida Białorus 713 760 5,46% 

5 PRiMUE ENERGOSERWIS S.A. Lublin 668 000 5,11% 

6 HONEYWELL Sp.  z o.o.  Warszawa 623 600 4,77% 

7 PPS PEPEES S.A. ŁomŜa 597 751 4,57% 

8 PPU DALBA Sp. z o.o. Białystok 342 117 2,62% 



 

Dokument Informacyjny APS S.A.       

 

 

 

 44 

9 Kompania Piwowarska S.A. Poznań 317 675 2,43% 

10 Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe  Z.Niziński 
Wyszków 206 100 1,58% 

11 POZOSTALI 3 736 544 28,58% 

Źródło: Emitent 

 
Na podstawie danych zaprezentowanych w tabeli moŜna stwierdzić, Ŝe najwaŜniejszą rolę wśród głównej grupy odbiorców 
Spółki odgrywała w 2006 r. Elektrociepłownia Białystok S.A. Przychody uzyskane z działalności na rzecz Elektrociepłowni 
Białystok S.A. ukształtowały się na poziomie 3 588 949 zł, co stanowiło 27,46% wszystkich przychodów Emitenta. Istotną rolę 
odgrywało takŜe przedsiębiorstwo EnergomontaŜ-Północ Bełchatów sp. z o.o., którego udział w przychodach Emitenta 
wyniósł około 10,57%. Wśród rozpatrywanej grupy odbiorców najmniejszy udział w przychodach APS S.A. miało 
Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe  Z. Niziński z Wyszkowa. Przychody uzyskane przez Emitenta od tego odbiorcy 
wyniosły w 2006 r. 206 100 zł i stanowiły blisko 1,58% wszystkich przychodów uzyskanych od odbiorców. Łączna kwota 
przychodów uzyskanych od pozostałych odbiorców wyniosła 3 736 544 zł, co stanowiło około 28,58% przychodów 
uzyskanych od wszystkich odbiorców. 

Struktura przychodów uzyskanych przez Emitenta od poszczególnych odbiorców według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. 
została zaprezentowana w poniŜszej tabeli. 

 

Tabela 9 

Udział głównych odbiorców w przychodach Emitenta na  koniec 2007 r. 

Nazwa odbiorcy Kwota (zł) Udział w przychodach (w %)  

1 Elektrociepłownia Białystok S.A.  – Białystok 5 670 779 34,91% 

2 
EnergomontaŜ - Północ Bełchatów Sp. z o.o. 
Rogowiec 1 212 226 7,46% 

3 HONEYWELL Sp. z o.o. Warszawa 999 075 6,15% 

4 EUROAVTOMATIKA FIF Lida Białoruś 972 682 5,99% 

5 ELREM Sp. z o.o. Białystok 622 296 3,83% 

6 
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych 
Białystok 580 604 3,57% 

7 Elektrociepłownia Elbląg Sp. z o.o. 494 794 3,05% 

8 INTROL S.A. Katowice 240 466 1,48% 

9 KOTŁO-REM s.j. Sędziszów 238 806 1,47% 

10 Energoinwest JK J.E.Kania Białystok 196 838 1,21% 

11 POZOSTALI 5 013 336 30,87% 

Źródło: Emitent 
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Z danych zawartych w tabeli wynika, Ŝe równieŜ w 2007 r. Elektrociepłownia Białystok S.A. była najwaŜniejszym odbiorcą 
produktów oraz usług oferowanych przez Emitenta. Wśród grupy najwaŜniejszych odbiorców, przychody uzyskane od 
Elektrociepłowni Białystok S.A. opiewały w 2007 r. na wartość 5 670 779 zł, co stanowiło 34,91% przychodów uzyskanych od 
wszystkich odbiorców. Kolejne miejsce w hierarchii głównych odbiorców Emitenta zajmowało przedsiębiorstwo EnergomontaŜ 
- Północ Bełchatów sp. z o.o. Przychody uzyskane przez APS S.A od wspomnianej spółki wyniosły w 2007 r. 1 212 226 zł – 
około 7,46% przychodów uzyskanych od wszystkich odbiorców. Przedsiębiorstwem, które cechowało się najmniejszym 
udziałem w przychodach Spółki, spośród grupy najwaŜniejszych odbiorców, był Energoinwest JK z Białegostoku, którego 
udział wśród przychodów, generowanych przez wszystkich odbiorców Emitenta, wyniósł 1,21%. Ponadto APS S.A. uzyskała 
w 2007 r. przychody od pozostałych odbiorców w wysokości 5 013 336 zł, co stanowiło blisko 30,87% ogółu przychodów.  

 

5.12.3.3 Strategia marketingowa Emitenta 

Produkt 
Działania Spółki w zakresie polityki produktu są skoncentrowane na ciągłym doskonaleniu parametrów jakościowych 
produktów oraz na poszerzeniu ich asortymentu. Intensywne działania podejmowane przez APS S.A. w zakresie podnoszenia 
jakości przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności świadczonych usług. WdroŜony system jakości w oparciu o wymagania 
norm ISO serii 9001 i uzyskanie certyfikatu zapewnia Spółce gwarancję efektywnego zarządzania oraz kontroli wszystkich 
produktów oraz procesów. Prowadzenie działalności przez Spółkę zgodnie z systemem zarządzania jakością zapewnia 
Emitentowi wysokie zaufanie i popularność wśród potencjalnych oraz stałych odbiorców.  

Spółka ma szeroką ofertę asortymentową. Obejmuje zarówno usługi projektowania i wdraŜania, jak i produkcję prefabrykatów. 
APS S.A. systematycznie modyfikuje zakres i charakter świadczonych usług, starając się dopasować je do wymagań i 
oczekiwań odbiorców. Zapewnia to uzyskiwanie większych przychodów i polepszanie pozycji konkurencyjnej na rynku. 
Głównym atutem usług Spółki jest wysoka jakość świadczonych usług, której potwierdzeniem jest uzyskany przez Spółkę 
Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie: projektowanie i usługi w zakresie układów elektrycznych, sterowań, pomiarów wielkości 
elektrycznych i nieelektrycznych, automatyki zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych, automatyzacji procesów 
technologicznych.  

Przedsiębiorstwo doskonali technologię wytwarzania produktów w sposób ciągły, odpowiadający pojawiającym się 
standardom oraz wymaganiom i oczekiwaniom Klientów. 

 

Cena 

Cena oferty produktowej Spółki jest skalkulowana przy uwzględnieniu sytuacji panującej na rynku. Jest ona ustalona na 
średnim poziomie, porównywalnym do konkurencji. Spółka najczęściej współpracuje ze stałymi Klientami, na zlecenie których 
wykonywane są kilkuetapowe projekty. Jest ona uzaleŜniona od charakteru świadczonej usługi, jej skali, terminu wykonania, 
stopnia złoŜoności projektu i wielkości zaangaŜowanych środków finansowych potencjalnego odbiorcy.  

Spółka przewiduje rabaty i upusty dla stałych Klientów.  

 
Promocja 

Działania promocyjne, wdraŜane przez Emitenta  w 2008 r., mają na celu zwrócenie uwagi potencjalnych kontrahentów na 
produkty, w tym takŜe szeroką gamę usług, będących w ofercie Spółki. W celu bezpośredniego zwrócenia się do Klienta, 
Emitent planuje w 2008 r. zamieszczenie reklam oraz artykułów promocyjnych w prasie (m.in. w miesięczniku Pomiary 
Automatyka Robotyka oraz biuletynie Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Ponadto stale prowadzone są prace nad 
poszerzeniem zakresu dostępu do Klienta za pośrednictwem Internetu. W związku z tym przeprowadzane są systematyczne 
prace nad modernizacją strony internetowej, w szczególności dotyczącej kwestii prezentacji Spółki oraz jej oferty. Emitent 
zdecydował się takŜe na przedłuŜenie abonamentu oraz aktualizację prezentacji Spółki w portalach: Białystok Online oraz  
e – podlasie. APS S.A. kładzie równieŜ nacisk na bezpośredni kontakt z potencjalnymi Klientami. W tym celu organizowane są 
spotkania z Klientami, podczas których wręczane są materiały i gadŜety reklamowe dotyczące promocji Spółki (ulotki, 
kalendarze ksiąŜkowe, itp.). Szczególną formę poszerzania relacji z Klientami stanowi obecność Emitenta na róŜnego rodzaju 
targach, sympozjach oraz innych imprezach branŜowych, np.: 

� konferencja naukowo-techniczna - Zagadnienia Automatyki, Metrologii i Sterowania w Zastosowaniach 
Przemysłowych - kwiecień 2008 r., 

� Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON w latach 2006 – 2008, 

� Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2007 r., 

� seminarium z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryki i Światowego Dnia Telekomunikacji - Gdańsk 
czerwiec 2006 r., 

� seminarium firm z branŜy wodociągowej - Rajgród czerwiec 2006 r. 
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W 2008 r. stopień usatysfakcjonowania Klientów z oferty Spółki jest systematycznie kontrolowany za pośrednictwem ankiet 
skierowanych do wybranej grupy Klientów oraz analizy reklamacji i poziomu sprzedaŜy za 2007 r. APS S.A. kieruje takŜe swą 
ofertę do studentów wyŜszych uczelni, organizując konkurs na staŜ. Dzięki temu studenci mają szanse na rozpoczęcie kariery 
zawodowej, a Spółka moŜe pozyskać młodego, wykształconego pracownika. Wszelkie informacje na temat tego 
przedsięwzięcia są przekazywane w formie ulotek oraz plakatów informacyjnych umieszczanych na Politechnice Białostockiej 
oraz w Domach Studenta, a takŜe na stronach internetowych APS S.A. i Politechniki.   

Wszelkie działania promocyjne Spółki podporządkowane są ponadto jej debiutowi na ryneku NewConnect. W celu 
usprawnienia strategii promocji, stworzenia planu oraz budŜetu marketingowego na kolejne lata, przeprowadzone są dokładne 
analizy wykonalności dotychczasowych planów marketingowych, w szczególności planu za 2007 r. 

 
Dystrybucja 

Długoletnia współpraca Emitenta z czołowymi producentami aparatury pomiarowej i urządzeń automatyki sprawia, Ŝe APS 
S.A. jest partnerem i dystrybutorem wielu firm zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Elastyczność w planowaniu pracy  
i szybkość dostaw zapewniają większą efektywność podejmowanych działań Spółki i wyŜsze zadowolenie Klientów. Spółka 
dysponuje własnymi pojazdami dostawczymi.  

 
Otrzymane nagrody, wyró Ŝnienia, certyfikaty 

Działalność Spółki jest zauwaŜana i doceniana na arenie krajowej. Na przestrzeni lat Spółka była wielokrotnie wyróŜniana pod 
względem jakości oferowanych produktów i zakresu świadczonych usług. W 1995 r. Spółka otrzymała wyróŜnienie Prezydenta 
Białegostoku. Dwa lata później na Targach School Forum 97 uzyskała ona nagrodę za najlepszą ofertę edukacyjną. W 2007 r. 
Spółka zajęła wysokie II miejsce w kategorii USŁUGI w rankingu Kuriera Porannego INNOWACJE 2007. Ponadto Spółka 
zdobyła 4 Medale Europejskie, w tym: za usługi automatyki przemysłowej (2001 r.), za komputerowy system sterowania i 
nadzoru (2002 r.), za system sterowania i wizualizacji oczyszczalni ścieków (2004 r.) oraz za systemy automatyki 
przemysłowej (2006 r.).  

Spółka posiada Rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich z dnia 23 listopada 2006 r. w zakresie: projektowania, 
wykonawstwa, remontów i eksploatacji układów elektrycznych, sterowań, pomiarów wielkości elektrycznych  
i nieelektrycznych, automatyki zabezpieczeń elektrycznych technologicznych, automatyzacji procesów technologicznych oraz 
handlu elementami tych układów. 

Spółka posiada  Certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie: Projektowanie i usługi w zakresie układów elektrycznych, sterowań, 
pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, automatyki zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych, 
automatyzacji procesów technologicznych.  

 

5.12.3.4 Perspektywy rozwoju Emitenta 
Działalność APS S.A. związana jest przede wszystkim ze świadczeniem usług oraz sprzedaŜą detaliczną. Obszar, na którym 
przedsiębiorstwo prowadzi swą działalność obejmuje przede wszystkim tereny północno – wschodniej Polski. Wśród ogółu 
świadczonych usług, około 80% jest realizowanych w północno – wschodniej Polsce. Z kolei blisko 70% sprzedaŜy detalicznej 
realizowane jest w regionie północno – wschodnim.  

Rynek, w obrębie którego funkcjonuje Emitent, traktuje się jako rynek znajdujący się w fazie rozwoju. W związku z tym APS 
S.A. takŜe planuje dalszy rozwój. Jednym z rozpatrywanych kierunków działalności jest obszar związany  
z budową przez samorządy terytorialne oczyszczalni ścieków oraz wodociągów, które mają zabezpieczone finansowanie ze 
środków UE. Emitent zamierza utrzymać główny cel działalności, tj. energetyka, kotłownie i ciepłownie. WdraŜana jest takŜe 
nowa strategia działania w zakresie realizacji przedsięwzięć zewnętrznych dla Kierowników produktu (uprawnienia budowlane 
dla kierowników produktu z obszaru instalacji elektrycznych). Kierownicy będą odpowiedzialni za realizowane przedsięwzięcia 
w ramach ściśle określonego budŜetu, zasobów oraz czasu, co słuŜyć ma przede wszystkim poszerzeniu ich zakresu 
odpowiedzialności na kilka przedsięwzięć.  

W obszarze projektowania i programowania APS S.A. zamierza uzyskać uprawnienia projektowe dla swojej kadry. Strategia 
ta ma podnieść rangę firmy na rynku. 

Emitent planuje rozszerzenie działalności o kompleksowe rozwiązania w zakresie usług związanych z produkcją i wymianą 
rozdzielni niskiego i średniego napięcia, czemu m.in. mają słuŜyć środki pozyskane z emisji akcji serii B. Skutkiem realizacji 
inwestycji będzie zwiększenie opłacalności i rentowności prowadzonej przez podmiot działalności. W tym zakresie niezbędne 
jest poniesienie nakładów na nadbudowę pięter juŜ istniejącego budynku produkcyjno-biurowego celem stworzenia właściwie 
wyposaŜonego biura projektowego i rozbudowy zaplecza produkcyjnego. Planowany koszt tego przedsięwzięcia wynosi  
2 500 000 zł Inwestycja zostanie zrealizowana w 2009 r. 

Emitent planuje takŜe zwiększyć zatrudnienie w dziale projektowym. Ponadto prowadzone są obecnie rozmowy z kilkoma 
dostawcami elementów do rozdzielni o warunkach współpracy zapewniających Emitentowi wysokie parametry jakościowe 
zakupywanych materiałów. 
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5.13 OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZ NYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI  
KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJ ĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM LUB 
SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM, ZAMIESZCZ ONYMI W DOKUMENCIE 
INFORMACYJNYM 

� W 2005 r. Spółka zrealizowała  inwestycje na kwotę 20 530 zł , w tym m.in.: 

� zakup programu AutoCAD LT 2005,  
� zakup prasy szybkobieŜnej - na potrzeby pionu technicznego, 
� zakup drukarki kolorowej dla pionu handlowego,  

� W 2006 r. Spółka zrealizowała  inwestycje na kwotę 200 606 zł , w tym m.in: 

� zakupienie licencji nowej funkcjonalności systemu CRM, 
� zakup licencji programu EPLAN na potrzeby pionu technicznego, 
� wykonanie układ demonstracyjnego pomiaru jakości i ilości ścieków, 
� zakup samochodu osobowego,  
� zakup 3 słuŜbowych samochodów cięŜarowych, 
� zakup notebooka - dla pionu handlowego, 

� W 2007 r. Spółka zrealizowała   inwestycje na kwotę 286 954 zł , w tym m.in.: 

� zakup licencji na oprogramowanie EPLAN, MegaCAD, Office na potrzeby pionu technicznego, 
� zakup dwóch samochodów osobowych, 
� zakup notebooków oraz zestawów komputerowych,  
� zakup dwóch drukarko-kopiarek,  
� instalacja klimatyzacji w siedzibie firmy. 
 

5.14 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁO ŚCIOWYM, 
UKŁADOWYM, LIKWIDACYJNYM 

Emitent jest stroną następujących postępowań sądowych na dzień 31 grudnia 2007 r.: 

� upadłościowego: 

� Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL LUBLIN S.A. na kwotę główną 5 536,23 zł, 

� układowych: 

� Przedsiębiorstwo WielobranŜowe MONTEL Grzegorz Łopata  na kwotę główną 5 126,76 zł, 
� Przedsiębiorstwo Budowlane SZURGOT na kwotę główną 1 804,80 zł. 

 

5.15 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, 
ARBITRAśOWYM, EGZEKUCYJNYM, JEśELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOśE MIEĆ 
ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNO ŚCI EMITENTA 

Według stanu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wobec Emitenta nie zostało wszczęte, ani nie toczy się 
Ŝadne postępowanie ugodowe, arbitraŜowe, czy teŜ egzekucyjne. 

5.16 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH PRZED ORGANAMI 
RZĄDOWYMI ORAZ POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH LUB ARBITRA śOWYCH 

Według stanu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wobec Emitenta nie zostały wszczęte, ani nie toczą się 
postępowania sądowe, arbitraŜowe oraz postępowania przed organami rządowymi. 

5.17 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI  ZOBOWIĄZAŃ WOBEC 
POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWI ĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z 
KSZTAŁTOWANIEM SI Ę JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ 

Emitent nie posiada zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych. 
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5.18 INFORMACJE O NIETYPOWYCH OKOLICZNO ŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJ ĄCYCH WPŁYW NA 
WYNIK Z DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJ ĘTY SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM 
ZAMIESZCZONYM W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w działalności Emitenta nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne, rzutujące 
w istotny sposób na kształtowanie się wyniku z działalności gospodarczej. 

5.19 WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI  GOSPODARCZEJ, MAJ ĄTKOWEJ  
I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTN YCH DLA JEGO OCENY, KTÓRE 
POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie wystąpiły istotne zmiany oraz nie ujawniły się informacje, istotne dla 
oceny sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta. 

5.20 DANE O OSOBACH ZARZ ĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA 

W skład Zarządu  Emitenta wchodzą następujące osoby: 

 
Prezes Zarz ądu – Bogusław Ł ącki 

� Rok urodzenia – 1955 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne – Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny; 
� ekonomiczne – Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium MenedŜerskie. 

 

Wiceprezes Zarz ądu – Marcin Proskie ń 

� Rok urodzenia – 1956 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne – Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny; 
� ekonomiczne – Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomii, Podyplomowe Studium MenedŜerskie. 
 

Wiceprezes Zarz ądu – Jerzy Busłowski 

� Rok urodzenia – 1954 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne – Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny;  
� ekonomiczne – Uniwersytet w Białymstoku, Podyplomowe Studium MenedŜerskie. 
 

Wiceprezes Zarz ądu – Bo Ŝena Matoszko 

� Rok urodzenia – 1973 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze ekonomiczne – Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny; 
� studia podyplomowe w zakresie Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw - Uniwersytet w Białymstoku. 

 

Kadencja Zarządu trwa 5 lat i wygasa 31 grudnia 2012 r. 

 

W skład Rady Nadzorczej  Emitenta wchodzą następujące osoby: 

 

Przewodnicz ący Rady Nadzorczej – Jarosław Skorulski 

� Rok urodzenia – 1968 r.  

� Wykształcenie:  

� średnie – Technikum Elektryczne Białystok o specjalności elektromechanika ogólna;  
Tytuł MłodzieŜowego Mistrza Techniki w roku szkolnym 1987/88. 
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Wiceprzewodnicz ący Rady Nadzorczej – Dariusz Nizio 

� Rok urodzenia – 1969 r.  

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne – Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny;  
� studia inŜynierskie zakończone obroną z wynikiem bardzo dobrym pracy dyplomowej pt.: „System 

sterowania i nadzoru palników rozpałkowych kotła OP230 nr 7 w EC Białystok”, praca zajęła pierwsze 
miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Elektrycznym PB w roku akademickim 
1995/96 zorganizowanym przez Białostocki Oddział SEP;  

� studia podyplomowe w zakresie projektowania układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej w 
przedziale niskich i średnich napięć z wykorzystaniem techniki komputerowej - Politechnika Białostocka, 
Wydział Elektryczny,  

 

Sekretarz Rady Nadzorczej – Jan Bobowski 

� Rok urodzenia –1964 r.  

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne – Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny, specjalność: Automatyka i metrologia. 
 

Członek Rady Nadzorczej - Zbigniew Andrzej Gadomer  

� Rok urodzenia – 1966r.  

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne - Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny;  
� ekonomiczne - Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania;  
� Auditor wewnętrzny Systemu ISO 9001: 2000. 

 

Członek Rady Nadzorczej - Janusz Fiedoruk  

� Rok urodzenia - 1965 r. 

� Wykształcenie:  

� wyŜsze techniczne - Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny;  
� studia podyplomowe w zakresie projektowania układów zasilania i rozdziału energii elektrycznej – 

Politechnika Białostocka;  
� Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych;  
� Auditor wewnętrzny Systemu ISO 9001: 2000. 
�  

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i wygasa 31 grudnia 2010 r. 

 

5.21 STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJ ĄCYCH 
CO NAJMNIEJ  10% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

Przed dokonaniem sprzedaŜy akcji serii B, struktura akcjonariatu Emitenta prezentowała się następująco: 
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Tabela 10 

Struktura akcjonariatu Emitenta przed przeprowadzen iem subskrypcji prywatnej akcji serii B 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
na WZA 

% udział  
w kapitale 

% udział w 
liczbie głosów 

na WZA 

Bogusław Łącki 970 381 serii A 1 940 762 19,08% 19,08% 

Jerzy Busłowski 518 563 serii A 1 037 126 10,20% 10,20% 

Marcin Andrzej Proskień 518 563 serii A 1 037 126 10,20% 10,20% 

Pozostali 3 077 493 serii A 6 154 986 60,52% 60,52% 

Razem 5 085 000 serii A  10 170 000 100,00% 100,00% 

 

Struktura akcjonariatu Emitenta po przeprowadzeniu subskrypcji akcji serii B i zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału 
zakładowego przedstawiać się będzie następująco: 

Tabela 11 

Struktura akcjonariatu Emitenta po przeprowadzeniu subskrypcji prywatnej akcji serii B 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
na WZA 

% udział w 
kapitale 

% udział w 
liczbie głosów 

na WZA 

Bogusław Łącki 970 381 serii A 1 940 762 18,84% 18,96% 

Jerzy Busłowski 518 563 serii A 1 037 126 10,07% 10,13% 

Marcin Andrzej Proskień 518 563 serii A 1 037 126 10,07% 10,13% 

Pozostali 3 077 493 serii A 6 154 986 59,77% 59,77% 

Inwestorzy 64 529 serii B 64 529 1,25% 0,63% 

Razem 5 149 529 10 234 529 100,00% 100,00% 
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6. SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

6.1 SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SPORZ ĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2007 
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Spółka APS S.A. nie jest zobowiązana do publikowania zestawienia zmian w kapitale własnym ze względu na fakt, iŜ w roku 
poprzedzającym Audyt nie spełniała kryteriów podanych w art. 64 pkt. 4 Ustawy o rachunkowości. 
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6.2 OPINIA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITE NTA SPORZĄDZONEGO ZA ROK 
OBROTOWY 2007 
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6.3 RAPORT UZUPEŁNIAJ ĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO EMITENTA 
SPORZĄDZONEGO ZA ROK OBROTOWY 2007  
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7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1 ODPIS Z KRAJOWEGO REJESTRU S ĄDOWEGO DOTYCZĄCY EMITENTA 
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7.2  AKTUALNY TEKST STATUTU EMITENTA 

NaleŜy zwrócić uwagę, na fakt, Ŝe przepisy § 39 Statutu Emitenta jako niezgodne z art. 348 § 3 KSH nie mogą mieć 
zastosowania do Spółki po uzyskaniu przez nią statusu spółki publicznej. W związku z tym na najbliŜszym Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie podjęta stosowna uchwała, zmieniająca § 39 Statutu Emitenta. Ponadto po 
zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału zakładowego, § 7 pkt. 1  Statutu Emitenta będzie brzmieć następująco: „Kapitał 
zakładowy Spółki wynosi 514 952,90 zł (pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt 
groszy) dzieli się na 5 149 529 (pięć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości 
nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy kaŜda. W tym: 

- 5 085 000 (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A jest uprzywilejowanych, 

- 64 529 (sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii B zwykłych na okaziciela.” 
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7.3 DEFINICJE ZWROTÓW I SKRÓTÓW UśYTYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

DEFINICJE OBJAŚNIENIA 

ASO, NewConnect, Rynek 
NewConnect 

Alternatywny system obrotu w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt. 2, Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 

APS S.A. Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka Akcyjna 

APS sp. z o.o. Automatyka – Pomiary – Sterowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Emitent/Spółka  APS S.A. z siedzibą w Białymstoku 

Autoryzowany Doradca Autoryzowany Doradca w rozumieniu § 18 Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu  

Dokument Informacyjny Niniejszy Dokument Informacyjny, będący jedynym prawnie wiąŜącym 
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie oraz akcjach  
serii A i B, sporządzony zgodnie z Regulaminem ASO. 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego  

KSH, Kodeks spółek handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych  
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi  
(Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie 

konkurencji i konsumentów 
(UOKiK) 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) 

Ustawa o ofercie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
 o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
 (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 

dochodowym od czynności 

cywilnoprawnych  

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U. Nr 86, poz. 959, z późn. zm.)  

Ustawa o podatku od 

spadków i darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.)  

Ustawa o rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 
z późn. zm.)  

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

Organizator Alternatywnego 
Systemu Obrotu  

Giełda Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie 

Regulamin Alternatywnego 
Systemu Obrotu/Regulamin rynku 
NewConnect 

Regulamin alternatywnego systemu obrotu, przyjęty Uchwałą Nr 147/2007 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia  
1 marca 2007 r. (z późn. zm.). 
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7.4 INNE ZAŁĄCZNIKI 

PoniŜej zaprezentowano bilans oraz rachunek zysków i strat Emitenta za okres od 1 – 30 września 2007 r. oraz za okres  

1- 30 września 2008 r. 

.  
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