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INFORMACJA DODATKOWA 

ZARZĄDU  

AD.DRĄGOWSKI S.A. 

 

za okres od dnia 1  stycznia 2015 roku, do dnia 31 marca 2015 roku 

 z uwzględnieniem MSR 10, który nakazuje wykazywać dane finansowe z uwzględnieniem 

zdarzeń, które nastąpiły do dacie 31 marca 2015 roku, a przed datą podania danych 

finansowych do publicznej wiadomości  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 14 maja 2015 roku 
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I. INFORMACJA DODATKOWA 

 

Zgodnie z § 87 ust. 4 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim. 

 

1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu. 

AD.DRĄGOWSKI S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) stosuje zasady rachunkowości dostosowane do 

przepisów wynikających z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych 

Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w 

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”) oraz w zakresie nie uregulowanym MSR zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisami wykonawczymi wydanymi 

na jej podstawie („USTAWA”), ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 

1992r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz.654 z późn. zm.),postanowień ustawy 

Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz.1037 z późn.zm.). 

W sprawozdaniu w szczególności uwzględniony został MSR 10. 

2. Informacja o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu 

rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych 

odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. 

Istotne zmiany wielkości szacunkowych wynikają z zawartej przez Emitenta Umowy Inwestycyjnej, 

szczegółowo na temat umowy pkt. II.8 – II.11 poniżej.  

Zmiany wartości szacunkowych zaprezentowane zostały w tabelach: 

 

I. Wykaz znaków towarowych:  

 

Znaki towarowe i prawa autorskie 

Wartość księgowa 
według bilansu na 

31.03.2015 roku 
przed korektą 

wynikającą z      

MSR-10 

Wartość po korekcie 
wynikającej z treści 

MSR-10 

1 Prawa wydawnicze do LOKUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Prawa autorskie LOKUM 

3 Prawa autorskie LOKUM 

4 Prawa autorskie LOKUM 

5 Prawa autorskie LOKUM 

6 Prawa autorskie LOKUM 
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7 Prawa autorskie LOKUM  

 

 

 

 

 

Wycenione były 

wszystkie prawa 
wymienione w pkt. 

1-17 wykazu 
 

8 683 000,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyceniony został 

znak towarowy AD.  
na kwotę -             

 
 

339 999,92 zł 
 

8 Prawa autorskie LOKUM 

9 Prawa autorskie LOKUM 

10 Prawa autorskie LOKUM 

11 Prawa autorskie LOKUM 

12 Prawa autorskie LOKUM 

13 Prawa autorskie LOKUM 

14 Prawa autorskie LOKUM 

15 Prawo znaku towarowego: AD. 

16 
Prawo znaku towarowego: 
AD.DRĄGOWSKI 

17 Znak towarowy: Drągowski 

 

II. Oprogramowanie komputerowe 

Lp. Nazwa programu 

 Wartość księgowa 

według bilansu na 
31.03.2015 roku 

przed korektą 
wynikającą z      

MSR-10  

Wartość po korekcie 

wynikającej z treści 
MSR-10 

1 Program Hermes 2000              570,42 zł  

Zero złotych 

2 Open Office Standard Box              138,63 zł  

3 Program antywirusowy                0,00 zł  

4 Baza danych 1 081,50 zł  

5 Program Cret 7.0       749 290,50 zł  

6 Program antywirusowy ESET                0,00 zł  

7 Modyfikacja Cret 7,0       267 691,63 zł  

8 Program antywirusowy           3 577,37 zł  

9 Program Hermes SQL           6 549,31 zł  

10 Oprogramowanie OCR 0,00   zł  

11 Program LEX Omega           1 086,00 zł  

12 Oprogramowanie ACROBE 0,00   zł  

13 

Program do fakturowania 

wydawnictwo 0,00   zł  
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14 Program antywirusowy NOD           2 125,00 zł  

15 Program Lex Omega                      -   zł  

16 Moduł e-deklaracje SQL 700,00 zł   

   Suma 1 032 110,39zł 0,00 zł 

 

 

III. Maszyny i urządzenia  

Lp. Nazwa środka trwałego 

Wartość księgowa 

według bilansu na 
31.03.2015 roku 

przed korektą 

wynikającą z      
MSR-10 

Wartość po 

korekcie 
wynikającej z treści 

MSR-10 

1 Kasetony reklamowe A/08/02/010-005 217,00 zł 

Wykaz w tabeli 
poniżej 

2 Zestaw komputerowy A/57/07/010-005 9 183,25 zł 

2 Zestaw komputerowy A/59/07/010-005 14 764,05 zł 

3 Zestaw komputerowy A/64/07/010-005 444,37 zł 

3 Zasilacz awaryjny APC A/68/08/010-005 191,25 zł 

4 Klimatyzatory A/45/06/010-005 4 731,75 zł 

4 Klimatyzatory A/63/07/010-005 4 542,75 zł 

5 Urządzenie czyszcząco-filtrujące A/52/06/010-005 2 308,50 zł 

5 Notebook A/69/10/010-005 468,75 zł 

6 Urządzenie komputerowe A/70/10/010-005 23 129,80 zł 

6 Klimatyzator A/73/11/010/005 30 462,75 zł 

7 Notebook A/72/11/010-0005 69,37 zł 

7 Serwer PowerEdge R620x8 A/80/13/010-005 6 555,00 zł 

8 Laptop Dell Nostro 3500 - 5 szt A/81/13/010-005 0,00 zł 

8 Laptop Lenovo T400 A/82/13/010-005 0,00 zł 

9 Notebook Dell Inspiron A/84/14/010-005 3 270,23 zł 

9 Wykup leasingu 26 684,38 zł 

10 Wykup leasingu 33 270,75 zł 

10 Wykup leasingu 22 895,91 zł 

11 Kasa Fiskalna Rena 800 I/15/98/013 75,09 zł 
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11 Drukarka igłowa OKI A/38/01/013 387,04 zł 

12 Drukarka HP Laser 0,00 zł 

12 Drukarka HP Laser 0,00 zł 

13 Zasilacz UPS 652,75 zł 

13 Swotch 0,00 zł 

14 Kserokopiarka Konica 1 291,85 zł 

14 Drukarka HP Laser Jet M1536 0,00 zł 

15 Niszczarka Fellowes 70S 0,00 zł 

15 Drukarka laserowa 0,00 zł 

16 Kocioł Buderus A/67/08/010-005 5 643,89 zł 

17 Samochód ciężarowy Hyundai  21 036,56 zł 

 

Suma 212 277,04 zł 

 

- Urządzenia technologii informacyjnej (IT) oraz środek transportu - Wartość po korekcie 

wynikającej z treści MSR-10 

 
Produkt Ilość Wartość po korekcie 

Stacja robocza + monitor + system operacyjny 103 4 120,00 zł 

Serwery 13 17 000,00 zł 

Drukarki 28 2 500,00 zł 

Urządzenia sieciowe 16 7 000,00 zł 

Samochód ciężarowy Hyundai  1 33 291,20 zł 

 

 
Suma 63 911,20 zł 

 
IV. Nieruchomość inwestycyjna oraz zapasy  
 

 

Oznaczenie nieruchomości – 

księga wieczysta 

Wartość księgowa 

według bilansu na 

31.03.2015 roku przed 

korektą wynikającą z      

MSR-10 

Wartość po korekcie 

wynikającej z treści 

MSR-10 

1  WA1M/00438498/0  237 048,00 zł      240 000 zł  

2  WA2M/00410946/1  330 516,00 zł      350 000 zł  

3  WA6M/00086691/5  314 787,20 zł      325 000 zł  
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4  WA4M/00093565/1  260 100,00 zł      290 000 zł  

5  WA5M/00457071/8  479 520,00 zł      450 000 zł  

6  lokal spółdzielczy   292 873,70 zł      280 000 zł  

7  WA6M/00185569/5  324 487,69 zł      303 000 zł  

8  WA4M/00400796/5  295 909,48 zł      265 000 zł  

9  lokal spółdzielczy   283 458,40 zł      250 000 zł  

10  WA3M/00462744/1  348 285,70 zł      340 000 zł  

11  WA3M/00128289/0  171 975,00 zł      190 000 zł  

12  WA4M/00012559/0  414 000,00 zł      550 000 zł  

   Suma                      3 752 961,17 zł            3 833 000,00 zł 

 

W I kwartale 2015 roku rezerwy przedstawiają się następująco: 

 rezerwy na należności w kwocie  34.334  złote. 

 

3. Istotne działania  AD.DRĄGOWSKI S.A.  w okresie I kwartału. 

W I kwartale 2015 roku, dokonano zakupu 4 lokali za kwotę 1,0 mln złotych według cen zakupu. 

Sprzedano 6 lokali za 1,9 mln złotych.  Spółka prowadzi systematyczne badania cen transakcyjnych 

rynku warszawskiego dla lokali mieszkalnych 1-3 pokojowych. Na bieżąco dokonywane są korekty 

proponowanych cen zakupu dla poszczególnych rejonów Warszawy i określonego typu lokali. 

Konsekwentne minimalizowanie ryzyka związanego z kupnem, powoduje ograniczenie liczby 

realizowanych zakupów wyłącznie do tych, których cena jest zdecydowanie niższa niż średnia 

rynkowa.  Aktualnie w obrocie pozostaje 11 lokali, których wartość według cen zakupu wynosi 3,3 

mln złotych trwa przygotowanie kolejnych lokali do zakupu. Zwracają uwagę spadki poziomu cen 

dla poszczególnych kategorii lokali- średnia obniżka cen transakcyjnych tylko w roku ubiegłym, w 

ocenie Spółki przekroczyła  5%. Na przestrzeni całego ubiegłego roku i pierwszego kwartału roku 

bieżącego  utrzymywała się  na rynku tendencja zniżkowa wobec czego Spółka kontynuuje 

wynajem około 30% posiadanych lokali w opcji zamiennej, nie rezygnując  ze sprzedaży w cenach 

korzystnych dla Spółki. Kwoty uzyskane z wynajmu tych lokali pokrywają koszty związane z 

utrzymaniem lokali, kompensując koszty ich nabycia, pozwalając uniknąć strat związanych ze 

sprzedażą lokali nabytych w okresach poprzednich.  Wskazane powyżej rozwiązanie spójne jest z 

polityką przyjętą przez Spółkę, której zasadniczym celem jest utrzymanie kapitału zaangażowanego 

w inwestycje Spółki, liczonego nie tyle cenami nabycia lokali, ale również oceną ich realnej wartości 

opartą na łącznej powierzchni, lokalizacji i atrakcyjności.  
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4. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący 

wpływ na osiągnięte przez AD.DRĄGOWSKI S.A. wyniki finansowe. 

Przez cały rok 2014 i pierwsze miesiące roku bieżącego,   utrzymywała się niekorzystna sytuacja 

związana z udzielaniem kredytów hipotecznych zarówno w zakresie oceny zdolności kredytowej jak 

i wciąż wysokiego oprocentowania tych kredytów (pomimo obniżonych stóp procentowych), co 

przy niekorzystnej i mało stabilnej sytuacji ekonomicznej doprowadziło do dalszego wyhamowania 

akcji kredytowej i rezygnacji części potencjalnych nabywców z dokonania zakupu własnego lokalu, 

szczególnie z wtórnego rynku nieruchomości ( brak dopłat rządowych za zakup lokalu).  Pierwszy 

kwartał 2015 roku to trzymująca się nadpodaży mieszkań i stosunkowo niewielka liczba transakcji, 

w proporcji do liczby oferowanych do sprzedaży lokali. Można go określić jako okres względnej 

stabilizacji, która może potrwać jeszcze rok lub dwa. Należy zauważyć, że rynek warszawskich 

nieruchomości mieszkaniowych wciąż pozostaje w znacznym stopniu zdominowany przez rynek 

deweloperski Trudno liczyć na szybkie  ożywienie na rynku wtórnym  ze względu na obniżenie stóp 

procentowych.  Skala obniżek wciąż jest niewielka a oprocentowanie nie przystaje do realiów 

kredytowych innych krajów unijnych. Okresu wzrostu rynku można spodziewać się dopiero w 

perspektywie kilku lat, co potwierdzałoby doświadczenie rozwiniętych rynków kapitalistycznych, na 

których  nigdy okres obniżki i stabilizacji rynku nie trwał dłużej niż pięć lat.  

5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności AD.DRĄGOWSKI S.A. 

w prezentowanym okresie. 

Działalność prowadzona przez Spółkę jest działalnością ciągłą. Sezonowość i cykliczność nie 

występuje w działalności AD.DRĄGOWSKI S.A.. 

 

6. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych, opis wykorzystania środków pozyskanych z emisji papierów 

wartościowych wraz z przedstawieniem stanu środków pozostałych do wykorzystania. 

W latach 2010 - 2012 Spółka w całości wykorzystała środki uzyskane z emisji akcji serii D i akcji 

serii E, na zakup lokali z zamiarem dalszej odsprzedaży angażując kapitał własny,  uzyskany z 

emisji, w całości lub w części jako udział własny przy zakupie w połączeniu z kredytem obrotowym,  

posiadanym przez Spółkę.  

 Na dzień publikacji niniejszej informacji, Spółka przy zakupach lokali z zamiarem dalszej 

odsprzedaży korzysta z kapitału własnego uzyskanego ze sprzedaży lokali nabytych ze środków 

uzyskanych w drodze emisji oraz kredytu obrotowego w BOŚ Bank S.A. w kwocie 3,6 mln złotych.    

7. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

W I kwartale 2015 roku oraz na dzień publikacji niniejszej informacji Spółka nie wypłaciła, ani nie 

zadeklarowała wypłaty dywidendy. 
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8. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób 

wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe AD.DRĄGOWSKI S.A. 

Wszystkie zdarzenia, które wystąpiły po dniu w którym sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe zostały ujęte w tym sprawozdaniu na podstawie MSR 10.  

 

9. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 Zobowiązania warunkowe występują w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na 

rzecz otrzymanych kredytów.  

Umowa z dnia 19 grudnia 2007 roku, przedłużona czterema aneksami, zawarta na okres od 

19.12.2007 r. do 18 lipca 2016 r., kredytodawca Bank Ochrony Środowiska S.A. Siedziba: 

Warszawa, ul. Żelazna 32 , Numer umowy 422/12/2007/1287/K/OBR. Przedmiot kredyt obrotowy 

odnawialny. Aneksem nr 4 z dnia 18 lipca 2014 r., wartość kredytu została podniesiona z 

3.000.000,-zł do kwoty 3.600.000,- zł, oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na stawkę 

WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w PLN. 

Marża banku wynosi 3,00 punkty procentowe w stosunku rocznym. Odsetki od 

wykorzystanego kredytu nalicza się w miesięcznych okresach obrachunkowych, których kwota 

obciąża rachunek kredytobiorcy w ostatnim dniu każdego miesiąca. Kredyt przeznaczony na 

finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, to jest 

skupu i sprzedaży lokali na zlecenie klientów. Zabezpieczenie: weksel własny spółki In blanco z 

deklaracja wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 roku z późniejszymi zmianami), 

hipoteka kaucyjna do kwoty 5.600.000,- zł na nieruchomości należącej do Lecha i Małgorzaty 

Drągowskich oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych od ognia i zdarzeń losowych.    

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

Zgodnie z § 87 ust. 4 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

 

 

 
II. WYBRANE DANE FINANSOWE na dzień 31 marca 2015 roku;  

 

1. WYBRANE DANE FINANSOWE 
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dane w tys. zł 

     

    Wyszczególnienie 01.01.2015 – 31.03.2015 01.01.2014 – 31.03.2014 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

 

PLN 

 

EUR 

 

PLN 

 

EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów 
2 097 505 3 003 717 

Koszt własny sprzedaży 1 910 460 2 606 622 

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej 
-10 190 -2 456 -38 -9 

Zysk (strata) brutto -10 239 -2 468 -81 -19 

Zysk (strata) netto -9 284 -2 238 -80 -19 

Liczba akcji w sztukach 1 845 000 1 845 000 18 450 000 18 450 000 

Strata netto na 1 akcję zwykłą -7,78 -1,88 0,00 0,00 

 
    

 31.03.2015 31.12.2014 

BILANS 
    

Aktywa trwałe 4 500 1 101 10 645 2 552 

Aktywa obrotowe 41 10 6 045 1 449 

Kapitał własny 4 479 1 095 13 763 3 299 

Zobowiązania długoterminowe 34 8 1 012 243 

Zobowiązania krótkoterminowe 27 7 1 838 441 

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 2,43 0,60 0,75 0,18 

     

 

01.01.2015 – 31.03.2015 01.01.2014 – 31.03.2014 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH       

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
-1 970 -475 409 98 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
46 11 -233 -56 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
389 94 -445 -106 

     

     Kurs EUR/PLN 

 

2015 

 

2014 

- dla danych bilansowych 

 

4,0890 

 

4,1713 

- dla danych rachunku zysków i strat 

 

4,1489 

 

4,1894 

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.  

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią 

arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu. 
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W wyniku przejścia na zasady MSR/MSSF i zastosowania MSSF na wynik lat ubiegłych prezentowany 

w pasywach została odniesiona  kwota (-886) tys. zł., która nie jest związana ze stratą na 

działalności gospodarczej, a wynika z przeszacowania wartości. 

2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej AD.DRĄGOWSKI S.A. 

Na dzień przekazania niniejszego raportu, AD.DRĄGOWSKI S.A. nie tworzy Grupy Kapitałowej w 

rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”) oraz w zakresie nie uregulowanym MSR zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przepisami wykonawczymi 

wydanymi na jej podstawie („USTAWA”),  

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy 

Kapitałowej Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, 

  restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

Przedsiębiorstwo AD.DRĄGOWSKI S.A. w rozumieniu art. 551 k.c. wniesione zostało aportem do 

spółki A.Drągowski Sp. z o.o. Skutkiem finansowym aportu będzie powstanie straty prezentowanej 

w niniejszym sprawozdaniu.  

 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok. 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 

 

5. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

AD.DRĄGOWSKI S.A. oraz dane na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 

2015 roku. 

  Na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku struktura kapitału 

zakładowego AD.DRĄGOWSKI S.A. przedstawia się następująco:  

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Emitenta wynosi 13.837.500,- 

złotych i dzieli się na 1.845.000 (milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości 

nominalnej 7,5 złotych każda, w tym: 

- 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A, które dzielą się na:  

- 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 od 

numeru 000.001 do numeru 651.000, co stanowi 35,28% kapitału zakładowego Spółki oraz 

1.302.000 głosów, co stanowi 52,16% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki. 
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-  244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A2 od numeru 651.001 do 

numeru 895.000, co stanowi 13,22% kapitału zakładowego Spółki oraz 244.000 głosów, co 

stanowi 9,78% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

-  40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 00.001 do numeru 40.000, co 

stanowi 2,17% kapitału zakładowego Spółki oraz 40.000 głosów, co stanowi 1,6% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

-  110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 110.000, 

co stanowi 5,96% kapitału zakładowego Spółki oraz 110.000 głosów, co stanowi 4,11% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

-  200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 200.000, co 

stanowi 10,84% kapitału zakładowego Spółki oraz 200.000 głosów, co stanowi 8,01% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

-  600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E od numeru 000.001 do numeru 600.000, co 

stanowi 32,52% kapitału zakładowego Spółki oraz 600.000 głosów, co stanowi 24,04% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu AD.DRĄGOWSKI S.A.  według stanu na dzień przekazania niniejszej 

informacji: 

1. Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. posiada: 

a) 651.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu oraz 307.504 sztuk akcji zwykłych na 

okaziciela, łącznie 958.504 sztuk akcji, co stanowi 51,95% kapitału zakładowego Emitenta, 

b) 1.609.504 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,48% ogólnej liczby głosów. 

 

2. Paweł Ratyński  posiada : 

         -   140.560 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 7,62% kapitału zakładowego Emitenta oraz 

5,63 % ogólnej liczby głosów. 

6.  Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i 

nadzorujące na dzień przekazania niniejszej informacji.  

Osoby zarządzające i nadzorujące, które posiadają akcje Emitenta (stan na dzień 14.05.2015 r.): 

Akcjonariusz 
Ilość posiadanych 

akcji 
Wartość nominalna akcji 

Danuta Grelewicz-Pogórska  

Członek Zarządu 
5.000 37.500 

 

Struktura akcji przedstawia się następująco: 

Akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu. 
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Akcjonariusz Ilość posiadanych akcji Wartość nominalna akcji 

Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 651.000 4.882.500 

Akcje imienne, uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Akcje zwykłe   

Akcjonariusz Ilość posiadanych akcji Wartość nominalna akcji 

Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 307.504 2.306.280 

 

Paweł Ratyński 140.560 1.054.200 

Danuta Grelewicz-Pogórska  
Członek Zarządu 

5.000 37.500  

 

7. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania        

arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące :  

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności AD.DRĄGOWSKI S.A. 

lub spółki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów 

własnych AD.DRĄGOWSKI;  

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których 

łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych 

AD.DRĄGOWSKI. 

W okresie I kwartału 2015 roku oraz do dnia przekazania niniejszego raportu nie toczą się żadne 

postępowania sądowe ani arbitrażowe z udziałem AD.DRĄGOWSKI S.A., których wartość 

zobowiązań i/lub wierzytelności jednostkowo lub łącznie stanowi co najmniej 10 % kapitałów 

własnych Spółki.   

 

8. Informacje o zawarciu przez AD.DRĄGOWSKI S.A. lub spółkę zależną jednej lub wielu 

transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli łączna wartość wszystkich transakcji 

zawartych od początku roku obrotowego przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 500 000,- EURO. 

 Spółka zawała z podmiotami powiązanymi transakcję o łącznej wartości przekraczającej 

równowartość w złotych kwoty 500.000,- EURO, było to zawarcie dnia 20.04.2015 roku umowy 

inwestycyjnej pomiędzy Akcjonariuszami Lechem Drągowskim, Małgorzatą Drągowską, Łukaszem 

Drągowskim i Danutą Grelewicz-Pogórską, a Emitentem, spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., 
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spółką A.Drągowski Sp. z o.o. na podstawie której akcje należące do wymienionych osób wniesione 

zostały w charakterze aportu do spółki Inwestora - Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., natomiast 

przedsiębiorstwo AD.DRĄGOWSKI S.A. w rozumieniu art. 551 k.c. w całości, bez akcji własnych, 

wniesione zostało aportem do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. w zamian za udziały. Emitent 

zobowiązał się zbyć swoje udziały na rzecz Akcjonariuszy za uzgodnioną cenę w wysokości 

4.500.000 zł, która stanowi równowartość aportu, lub w razie niezarejestrowania aportu, 

postanowił zrzec się prawa do zwrotu przedmiotu aportu w zamian za zapłatę 4.500.000 zł, którą 

dokona w jego imieniu Inwestor w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy, strony w 

umowie dokonały potrącenia, a wierzytelność Akcjonariuszy została na tej podstawie umorzona. 

 

9. Udzielone przez AD.DRĄGOWSKI S.A. poręczenia, kredytu, pożyczki lub gwarancje – 

łącznie jednemu podmiotowi lub spółce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna 

wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 10% 

kapitałów własnych Spółki. 

 Zapłata za udziały lub w razie nie zarejestrowania aportu zapłata za zrzeczenie się prawa do 

zwrotu przedmiotu aportu w kwocie 4.500.000 zł została odroczona (patrz informacja powyżej w 

pkt. 8). Zdaniem Emitenta odroczenie płatności nie ma charakteru pożyczki, jednakże informację w 

tej sprawie przedstawia z jednoczesnym powołaniem się na treść raportów bieżących oraz pkt. 8 

powyżej oraz pkt. 10 i 11 poniżej. 

   

10.  Inne informacje, które zdaniem AD.DRĄGOWSKI S.A. są istotne dla oceny   sytuacji 

kadrowej, finansowej, majątkowej, wyniku finansowego i ich zmian   oraz informacje, 

które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań   

     przez Spółkę. 

Emitent dokonując aportu przedsiębiorstwa do spółki A.Dragowski Sp. z o.o. zastosował wycenę 

wartości przedsiębiorstwa na podstawie notowań giełdowych z ostatnich kilku miesięcy 

poprzedzających transakcję. Wycena wartości dokonana na podstawie wartości akcji na giełdzie 

wykazuje rzeczywistą zbywalną wartość rynkową przedsiębiorstwa, to jest wartość za którą rynek 

oferuje realną zapłatę. Emitent będąc Spółką notowaną od wielu lat na głównym parkiecie Giełdy 

Papierów wartościowych w Warszawie S.A. posiada bieżącą wartość (kapitalizację) oraz stałą 

wycenę rynkową swojej wartości, dokonywaną przy stosunkowo wysokim obrocie akcjami w 

notowaniach ciągłych. Wycena giełdowa jest jedyną i miarodajną wartością przedsiębiorstwa. Przy 

przyjętej metodzie wyceny nie mają zastosowania przepisy krajowego i międzynarodowego 

standardu rachunkowości, zgodnie z którymi ujmowane są aktywa Spółki w sprawozdaniach 

finansowych. Wobec czego powstały rozbieżności w zakresie wartości księgowej (szacunkowej) 

oraz wartości rynkowej (zbywczej) poszczególnych elementów składających się na 

przedsiębiorstwo Spółki Emitenta. W aporcie przyjęto, że wartości niematerialne i prawne, które 

odgrywały podstawową rolę w aktywach Emitenta (ok. 75%) nie mają wartości rynkowej 

(zbywczej) i zostały one wycenione na zero złotych (z wyjątkiem znaku towarowego AD.), 
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natomiast wartości, jakie wynikają ze środków trwałych (nieruchomość inwestycyjna, maszyny i 

urządzenia) oraz ze środków obrotowych takich jak zapasy (lokale w obrocie) zostały wycenione 

według faktycznej możliwej do osiągnięcia wartości zbywczej. Całość wyceny dokonana została w 

ramach wartości rynkowej. Sporządzając korektę wyników za I kwartał, zgodnie z treścią MSR-10 

Emitent uwzględnił finansowe skutki transakcji i zaprezentował je w sprawozdaniu finansowym za 

I kw. 2015 roku.    

 

11. Czynniki, które w ocenie AD.DRĄGOWSKI S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez 

Spółkę wyniki w perspektywie co najmniej 

  jednego kwartału.  

Poniżej Emitent przytacza w całości raporty bieżące z dnia 16.04.2015 roku numer 7/2015. 

Raport ten został odtajniony dnia 20 kwietnia 2015 roku, raportem bieżącym nr  8/2015, oraz 

raporty z dnia 20.04.2015 r, numer 9/2015 i 10/2015..  

Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  poinformował, że  jako jedna 

ze stron zawarła z grupą Akcjonariuszy: 1) Lechem Drągowskim, Małgorzatą Drągowską, 

Łukaszem Drągowskim, Danutą Grelewicz Pogórską (dalej: Akcjonariusze) oraz spółkami:               

2) Słoneczne Inwestycje spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 3) spółką A.Drągowski Sp. z 

o.o. Umowę Inwestycyjną. Umowa Inwestycyjna z dnia 20.04.2011 roku stanowi  

porozumienie inwestorskie pomiędzy stronami, którego celem jest przejęcie własności 

kontrolnego pakietu akcji Emitenta przez Spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., zmiana 

organów Emitenta oraz docelowo profilu działalności. Na mocy Umowy Inwestycyjnej z dnia 

20.04.2015 r. Emitent zobowiązał się do podjęcia szeregu czynności w celu dokonania 

wydzielenia oraz wniesienia aportem do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. zorganizowanego 

przedsiębiorstwa Emitenta w rozumieniu art. 551 k.c., którego wartość Strony umowy ustaliły 

na kwotę 4.500.000,00 zł w zamian za udziały w spółce A.Drągowski Sp. z o.o. reprezentujące 

99% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz 99% głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników. Przedsiębiorstwo Emitenta będące przedmiotem aportu na pokrycie udziałów w 

spółce A.Drągowski Sp z o.o. będzie obejmowało całość jego majątku tj. wszystkie aktywa i 

pasywa z wyłączeniem prawa własności 37.000 akcji własnych nabytych na mocy 

upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą numer 3 z dnia 

11.01.2012 roku. Na dalszym etapie współpracy Emitent zobowiązał się do zbycia na rzecz 

wyżej wskazanej grupy akcjonariuszy wszystkich udziałów w spółce A.Drągowski Sp. z o.o. w 

zamian za świadczenie pieniężne w wysokości 4.500.000,00 zł. Strony dopuściły również 

możliwość, że w przypadku braku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

A.Drągowski Sp z o.o., Emitent w zamian za zrzeczenie się prawa domagania się zwrotu 

przeniesionego na spółkę A.Drągwoski Sp z o.o. przedsiębiorstwa, otrzyma wynagrodzenie w 

wysokości 4.500.000 zł. Powyższe wynagrodzenie, bądź z tytułu ceny sprzedaży udziałów 

spółki A.Drągowski Sp z o.o. na rzecz Akcjonariuszy bądź z tytułu zrzeczenia się przez 

Emitenta prawa domagania się zwrotu przeniesionego na spółkę A.Drągowski Sp z o.o. 
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przedsiębiorstwa zostanie zapłacone na rzecz Emitenta przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. 

z o.o. na zasadzie przekazu w związku z faktem, że pomiędzy spółką Słoneczne Inwestycje 

Sp. z o.o., a Akcjonariuszami występują wzajemne zobowiązania umożliwiające zapłatę przez 

Słoneczne Inwestycje Sp z o.o. wynagrodzenia na rzecz Emitenta. Pomiędzy Emitentem, a 

Akcjonariuszami zachodzą następujące powiązania: Lech Drągowski oraz Danuta Grelewicz 

Podgórska pełnią funkcje w Zarządzie Emitenta, Łukasz Drągowski pełni funkcję w Radzie 

Nadzorczej Emitenta, Małgorzata Drągowska jest małżonką Prezesa Zarządu i matką 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jednocześnie Emitent poinformował, że podjęte zostały 

wszelkie kroki w celu należytego zabezpieczenia interesów Emitenta i jego akcjonariuszy. 

Emitent informuje, że Umowa Inwestycyjna przewiduje, że w najbliższym czasie zostanie 

zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podejmie stosowne uchwały w przedmiocie 

zmiany organów Spółki, nazwy Spółki oraz wyrażenia na zasadzie art. 17 § 2 ksh zgody na 

zbycie przedsiębiorstwa, sprzedaż Akcjonariuszom udziałów w spółce A.Drągowski Sp z o.o., 

albo alternatywnie w razie niezarejestrowania udziałów przeniesienie własności aportu na 

Akcjonariuszy za świadczenie pieniężne w wysokości 4.500.000 złotych. Emitent wyjaśnił, że 

na mocy Umowy Inwestycyjnej dojdzie do zmiany zarówno organów Emitenta, jak i profilu 

jego działalności. Planowanym kierunkiem rozwoju Emitenta przez Inwestora - Słoneczne 

Inwestycje Sp z o.o. będzie działalność inwestycyjna.  

           Dnia 20 kwietnia 2015 roku Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie  

opublikował raport bieżący dotyczący zbycia oraz nabycia aktywów o znacznej wartości. 

Zarząd AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu 20.04.2015 r., za zgodą Rady 

Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 20.04.2015 r., poinformował, że dokonał wydzielenia    

i zbycia całości przedsiębiorstwa należącego do Emitenta w rozumieniu art. 551 k.c., w skład 

którego wchodzą: wszelkie wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe 

Emitenta, w tym: nieruchomości, wszelkie zapasy w tym lokale przeznaczone do obrotu, 

pracownicy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych oraz 

wierzytelności, wszelkie środki pieniężne zaewidencjonowane na kontach bankowych oraz w 

kasie, wszelkie należności i zobowiązania zaewidencjonowane w księgach oraz bierne i czynne 

rozliczenia międzyokresowe zaewidencjonowane w księgach Emitenta, z wyłączeniem 37.000 

akcji własnych Emitenta nabytych na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie uchwałą numer 3 z dnia 11.01.2012 roku. Zbycie przedsiębiorstwa 

nastąpiło poprzez jego wniesienie, jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie 

podwyższenia kapitału spółki A.Drągowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie (00-924) przy ul. Kopernika 36/40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000553221. Rynkowa wartość przedsiębiorstwa 

Emitenta w rozumieniu art. 551 kc przeniesionego na spółkę A.Drągowski Sp. z o.o. wynosi 

4.500.000 zł.  
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Wartość księgowa (ewidencyjna) zbytego przez Emitenta przedsiębiorstwa w 

księgach rachunkowych, po dokonaniu korekty wynikającej z MSR 10 wykosi 

4.479.000 zł, kapitał zakładowy spółki wynosi 13.837.500,- zł.  

Emitent poinformował, że w zamian za dokonanie przeniesienia własności przedsiębiorstwa w 

dniu 20.04.2015 r., objął 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) nowoutworzonych udziałów spółki 

A.Drągowski Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 

4.5000.000 zł, które to udziały po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będą 

reprezentowały 99,9% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki A.Drągowski Sp. 

z o.o. i będą uprawniały Emitenta do oddania 90.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

A.Drągowski Sp. z o.o. reprezentujących 99,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników A.Drągowski Sp. z o.o. Zgodnie z treścią  Umowy Inwestycyjnej z 

dnia 20.04.2015 r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 

20.04.2015 r., w przypadku gdyby nie doszło do rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki A.Drągowski Sp. z o.o. Emitent będzie uprawniony do złożenia 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa otrzymania udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym A.Drągowski Sp. z o.o. w zamian za świadczenie pieniężne stanowiące 

równowartość rynkową zbytego przedsiębiorstwa tj. 4.500.000 zł, które na zasadzie przekazu 

będzie mogło zostać zaspokojone przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie 

(KRS0000547450). W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia umieszczona 

zostanie uchwała w przedmiocie wyrażenia na zasadzie art. 17 § 2 k.s.h. zgody na dokonane 

przez Emitenta zbycie przedsiębiorstwa opisanego powyżej, sprzedaż Akcjonariuszom udziałów 

w spółce A.Drągowski Sp z o.o., albo alternatywnie w razie niezarejestrowania udziałów 

przeniesienie własności aportu na Akcjonariuszy, za świadczenie w wysokości 4.500.000 

złotych. Pomiędzy Emitentem, a spółką A.Drągowski Sp. z o.o. zachodzą następujące 

powiązania osobowe: Prezes Zarządu Emitenta Pan Lech Drągowski pełni jednocześnie funkcję 

Prezesa Zarządu spółki A.Drągowski. Emitent ponadto informuję, że dotychczasowymi 

wspólnikami spółki A.Drągowski Sp. z o.o. byli Pan Lech Dragowski oraz Pani Małgorzata 

Drągowska, będąca żoną Lecha Drągowskiego. Emitent uznał wartość zbytego 

przedsiębiorstwa Emitenta oraz wartość objętych udziałów za kryterium uznania niniejszej 

umowy za istotną.    

          W związku z zawartą umową inwestycyjną dnia 21 kwietnia 2015 roku, dokonane 

zostały transakcje na papierach wartościowych AD.DRĄGOWSKI S.A., o których zawiadomienia 

opublikowane zostały w kolejnych raportach bieżących zgodnie z art. 160.4 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Transakcje dotyczyły: 

- Aportu 10 000 akcji imiennych serii A1 dokonanego przez Danutę Grelewicz-Pogórską. 

- Aportu 558 400 akcji imiennych serii A1 oraz 82 504 akcji na okaziciela notowanych na GPW 

dokonanego przez Lecha Drągowskiego. 

- Aportu 110 000 akcji imiennych serii C oraz 9 000 akcji na okaziciela notowanych na GPW 

dokonanego przez Łukasza Drągowskiego. 
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- Aportu 188 600 akcji imiennych serii A1 dokonanego przez Małgorzatę Drągowską. 

 W konsekwencji opisanych powyżej transakcji oraz zamiany akcji opisanej szczegółowo w 

dalszej części informacji Zarządu, nastąpiły znaczące zmiany w ogólnej ilości posiadanych 

głosów. Wykaz akcjonariuszy, ilość posiadanych akcji, oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu 

oraz udział w kapitale zakładowym, na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 

2015 roku, wykazany został szczegółowo w pkt. II.5 i II.6 tego dokumentu. 

         W dniu 24 kwietnia 2015 roku wpłynęło do Zarządu pismo o rezygnacji członków 

Zarządu z pełnienia funkcji z dniem 26 maja 2015 roku, rezygnację złożyli Lech Drągowski – 

Prezes Zarządu, Danuta Grelewicz-Pogórska – członek Zarządu oraz o rezygnacji członków 

Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji z dniem 26 maja 2015 roku, rezygnację złożyli Łukasz 

Drągowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Danuta Ślusarek Zastępca Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej oraz członkowie Dorota Cywińska, Małgorzata Montwiłł i Anna Hermanowicz. 

Na dzień 26 maja br. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 

AD.DRĄGOWSKI S.A. 

            W dniu 06.05.2015 r., na wniosek akcjonariusza spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z 

o.o. w Warszawie złożony na podstawie art. 334 § 2 k.s.h. w związku z § 8.3. Statutu Spółki, 

Zarząd dokonał zamiany części posiadanych przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii A1 w liczbie 106.000 oraz wszystkich 110.000 akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii C na akcje na okaziciela tj. łącznie Zarząd na wniosek 

akcjonariusza dokonał zamiany 216.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki na 216.000 

akcji zwykłych na okaziciela. 

 

Emitent informuje, że zmianie rodzaju akcji z imiennych na okaziciela uległo: 

1) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 

651.001 - 757.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) każda, 

które zostały zamienione na 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, akcje te zostały oznaczone jako 

akcje serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000, oraz 

2) 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C o numerach od 

000.001 do numeru 110.000 o wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt 

groszy) każda, które zostały zamienione na 110.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy) każda, akcje te zostały oznaczone jako akcje 

serii C o numerach od 000.001 do numeru 110.000. 

Emitent informuje, że przed zamianą wyżej wymienione akcje imienne Emitenta były 

akcjami uprzywilejowanymi i dawały akcjonariuszowi prawo oddania 2 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu każda. Po dokonanej zamianie rodzaju wyżej wskazanych akcji zgodne z 

regulacją § 8.5. Statutu Spółki utraciły one posiadane uprzywilejowanie i obecnie każda daje 

prawo oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 
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Emitent informuje, że 106.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przed zamianą 

dawało prawo oddania 212.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, po zamianie 106.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A2 daje prawo oddania 106.000 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. 110.000 akcji imiennych uprzywilejowane serii C przed zamianą dawało prawo 

oddania 220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu natomiast po zamianie 110.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii C daje prawo oddania 110.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

  Emitent informuje, że na skutek dokonania przez Zarząd zamiany akcji zgodnie z 

wnioskiem akcjonariusza wysokość kapitału zakładowego oraz liczba akcji Spółki nie uległa 

zmianie, kapitał zakładowy spółki nadal wynosi 13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset 

trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) oraz dzieli się na 1.845.000 (jeden milion osiemset 

czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, 

pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Zmianie natomiast uległa ogólna liczba głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta w związku z uchyleniem uprzywilejowania wyżej wymienionych akcji 

Spółki. 

Przed dokonaną zamianą rodzaju akcji Emitenta wszystkie 1.845.000 akcji spółki dawało 

łącznie prawo oddania 2.712.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie 1.845.000 akcji 

spółki daje prawo oddania łącznie 2.496.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

  Emitent informuje, ze celem wprowadzenia stosownych zmian do Statutu Spółki w 

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego raportem bieżącym nr 

21/2015 z dnia 24.04.2015 r. na dzień 26.05.2015 r. przewidziane zostały stosowne uchwały o 

zatwierdzeniu zmiany rodzaju akcji o których mowa powyżej oraz stosownej zmiany Statutu 

Spółki.  

 

 

 

 

 

12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w 

dniu  14 maja 2015 roku.  

 

 

Zarząd w składzie: 

 

1. Lech Drągowski - Prezes Zarządu 

2. Danuta Grelewicz-Pogórska – Członek  Zarządu 


