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Wstęp 
 
Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: PUBLIC IMAGE ADVISORS Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa 

Telefon: +48 22 826 64 75 

Faks: +48 22 826 64 75 

Adres poczty elektronicznej: biuro@publicia.pl 

Adres strony internetowej: www.publicia.pl 
Źródło: Emitent 
 
Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 

Firma: CEE Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kiełbaśnicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon: +48 71 79 11 555 

Faks: +48 71 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: info@ceecapital.pl 

Adres strony internetowej: www.ceecapital.pl 
Źródło: Autoryzowany Doradca 
 
Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu 
 
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się:  

– 1 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
– 175 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
– 50 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
– 50 000 praw do akcji serii C. 

 
Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii C 

 Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Seria A 1 000 000 85,11% 1 000 000 85,11% 

Seria B 175 000 14,89% 175 000 14,89% 

Suma 1 175 000 100,00% 1 175 000 100,00% 
Źródło: Emitent 
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Tabela 4 Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii C* 

 Liczba akcji (szt.) 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) Liczba głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

Seria A 1 000 000 81,63% 1 000 000 81,63% 

Seria B 175 000 14,29% 175 000 14,29% 

Seria C 50 000 4,08% 50 000 4,08% 

Suma 1 225 000 100,00% 1 225 000 100,00% 
Źródło: Emitent 
*Wielkość kapitału zakładowego Emitenta przedstawiono przy założeniu zarejestrowania zmiany wysokości kapitału 
zakładowego w wyniku objęcia wszystkich emitowanych akcji serii C. 
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1 Czynniki ryzyka  
 
Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć 
ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie 
stanowią zamkniętej listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia 
Emitenta elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być 
świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte 
w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien 
rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może mieć negatywny wpływ na jej sytuację 
finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału. 
 

1.1 Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, 
w którym działa Emitent 

 
• Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Spółka w swojej strategii rozwoju (przedstawionej szerzej w pkt. 4.12.4) zakłada wzrost w dwóch obszarach. 
Pierwszym jest rozwój świadczonych już usług z zakresu public relations i investor relations. W tym zakresie 
spółka planuje zwiększenie skali działalności poprzez zwiększenie ilości podmiotów na rzecz których świadczy 
usługi oraz rozwój poprzez przejmowanie wyspecjalizowanych podmiotów konkurencyjnych (konsolidacja rynku). 
Drugim obszarem wzrostu Spółki jest rozbudowa portfolio świadczonych usług o te związane z pozyskiwaniem 
środków unijnych dla spółek publicznych, usługi o charakterze doradztwa prawnego dla przyszłych i obecnych 
emitentów papierów wartościowych (poprzez nabycie udziałów/akcji w podmiocie świadczącym takie usługi) oraz 
o usługi związane z doradztwem finansowym dla emitentów papierów wartościowych. 
Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od zdolności Spółki do adaptacji do zmiennych 
warunków panujących w branży w ramach której Spółka prowadzi działalność, jak również od powodzenia w 
poszukiwaniu i negocjowaniu warunków przejęcia podmiotów konkurencyjnych (zakres PR/IR), podmiotu 
świadczącego usługi doradztwa prawnego oraz doradztwa finansowego. Do najważniejszych czynników 
wpływających na branżę usług PR i IR spółek notowanych w zorganizowanym obrocie, w której specjalizuje się 
Emitent, można zaliczyć czynniki wpływające na ogólną koniunkturę w gospodarce i wynikający z tego fakt 
cykliczności ubiegania się nowych podmiotów o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu lub na rynek 
regulowany.  
Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się 
do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-
majątkową oraz na wyniki Emitenta. Istnieje zatem ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów 
strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego 
zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. W celu ograniczenia niniejszego ryzyka 
Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Spółki, 
a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania. 
 

• Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  
Rozwój Emitenta jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której Emitent oferuje 
swoje usługi. Polska jest jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej klientów Emitenta, co w 
sposób oczywisty zwiększa opisywane ryzyko. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, 
wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: poziom PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia 
brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych 
i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu 
inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na 
działalność oraz sytuację finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi Emitenta, co w konsekwencji 
może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. 
Emitent nie ma wpływu na sytuację makroekonomiczną Polski, jednak dostosowuje politykę działalności 
operacyjnej przedsiębiorstwa tak, aby przedmiotowe ryzyko w sposób możliwie mały wpływało na wyniki 
finansowe Spółki. 
 

• Ryzyko osłabienia koniunktury w branży usług public relations i investor relations 
Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury w branży usług 
public relations. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż w przypadku pogorszenia koniunktury w tej branży, 
zainteresowanie usługami świadczonymi przez Emitenta znacznie się obniży, co w konsekwencji może wpłynąć 
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na ograniczenie portfela zamówień Spółki. W związku z powyższym w przypadku zaistnienia powyższych 
wydarzeń istnieje ryzyko, iż prognozowane wyniki finansowe oraz planowany przebieg rozwoju Emitenta będzie 
mocno utrudniony. 
Powyższy czynnik ryzyka jest minimalizowany poprzez nastawienie Emitenta na długoterminową współpracę ze 
swoimi klientami (głównie w formie usług świadczonych w ramach abonamentu) i zmniejszenie udziału w 
przychodach projektów jednorazowych, związanych z jedynie krótkoterminową współpracą w ramach 
określonego zdarzenia. 
Emitent przyjął również strategię rozwoju polegającą na takiej dywersyfikacji portfolio świadczonych usług o 
usługi z zakresu pozyskiwania środków europejskich, usługi doradztwa prawnego oraz finansowego, aby 
minimalizować wpływ wahań popytu na usługi typu public relations i investor relations.  
 

• Ryzyko związane z cyklami koniunkturalnymi 
Emitent świadczy usługi związane z branżą public relations i investor relations, a w szczególności prowadzi 
obsługę w tej dziedzinie spółek publicznych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 
oraz na rynku regulowanym. Działalność Emitenta jest uzależniona od ilości podmiotów, które będą ubiegały się o 
wprowadzenie do ASO lub o dopuszczenie na rynek regulowany. W związku z faktem występowania cykli 
gospodarczych, ilość podmiotów ubiegających się o wprowadzenie do ASO lub dopuszczenie na rynek 
regulowany zmienia się cyklicznie wraz z obserwowaną na GPW koniunkturą. W związku z powyższym Emitent 
jest narażony na cykliczność, w niektórych wypadkach trwającą nawet kilka lat, zapotrzebowania na świadczone 
przez niego usługi. Istnieje ryzyko, iż w przypadku przedłużającej się dekoniunktury Emitent nie będzie posiadał 
wystarczająco dużej liczby klientów, na rzecz których będzie mógł świadczyć usługi i realizować zamierzone 
wyniki finansowe. 
Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez utrzymywanie stałej współpracy ze swoimi klientami i płatności 
opartych o miesięczny abonament, zamiast pracy jedynie w ramach krótkoterminowego projektu. Emitent przyjął 
również strategię rozwoju polegającą na takiej dywersyfikacji portfolio świadczonych usług o usługi z zakresu 
pozyskiwania środków europejskich, usługi doradztwa prawnego oraz finansowego, aby minimalizować wpływ 
wahań popytu na usługi typu public relations i investor relations. 
 

• Ryzyko utraty zaufania odbiorców 
Wykonywane przez Emitenta usługi, w szczególności związane z opracowywaniem i doradzaniem przy 
sporządzaniu stosownych informacji bieżących i okresowych swoich klientów a także budowaniem ich 
publicznego wizerunku wiążą się z wieloma czynnikami mogącymi powodować opóźnienie w realizacji zlecenia 
lub jego nienależytym wykonaniu. Postrzeganie Emitenta przez kontrahentów jako podmiot rzetelny i godny 
zaufania jest jednym z najważniejszych elementów, które powinna posiadać spółka z branży PR lub IR. Istnieje 
ryzyko, iż nieterminowe wywiązanie się z powierzonych zadań lub nieodpowiednia obsługa klientów Emitenta 
może wiązać się z utratą zaufania kontrahentów wobec Spółki, co może spowodować utratę reputacji Spółki oraz 
zmniejszenie ilości zainteresowanych współpracą z Emitentem podmiotów. Powyższe jest jednym z 
najistotniejszych czynników, które mogą spowodować spadek przychodów i wyniku finansowego Emitenta. 
Emitent zabezpiecza się przed przedmiotowym ryzykiem poprzez budowanie sukcesywne budowanie swojego 
wizerunku jako firmy godnej zaufania i realizującej terminowo zamierzone cele. 
 

• Ryzyko związane z dostępem do informacji poufnych klientów 
Emitent, z racji rodzaju świadczonych usług, często posiada dostęp do informacji poufnych swoich klientów. 
Kontrahenci Emitenta to w zdecydowanej większości podmioty publiczne, których informacje dotyczące bieżącej 
kondycji finansowej lub istotnych zdarzeń w działalności przedsiębiorstwa są konsultowane z Emitentem celem 
ich poprawnego i terminowego sformułowania. W związku z powyższym Emitent przyjął zasadę, iż nie dokonuje 
inwestycji w papiery wartościowe swoich klientów. Jedynym odstępstwem od powyższego założenia może być 
sytuacja, w której – w szczególności dla młodych spółek (najczęściej podmiotów start-up) – wynagrodzeniem 
Emitenta za obsługę emisji akcji klienta są jego akcje. W takim przypadku, w celu uniknięcia konfliktu interesów, 
polityka Emitenta zakłada zbywanie posiadanych akcji w dniu ich debiutu na rynku. W ten sposób Emitent 
ogranicza ryzyko, które mogłoby powstawać w przypadku dłuższego przetrzymywania papierów wartościowych 
klientów, polegające na fakcie iż w ściśle określonych przypadkach Emitent nie mógłby zbywać akcji swoich 
klientów nawet przez długi okres czasu, pomimo chęci lub konieczności realizacji zysków. 
Większość wynagrodzenia Emitenta jest realizowana w formie pieniężnej. Płatności w formie akcji są 
przeznaczone dla młodych, innowacyjnych spółek, najczęściej ubiegających się w chwili rozpoczęcia współpracy 
z Emitentem o wprowadzenie do ASO i nieposiadających znaczących zasobów kapitałowych. Płatności w formie 
akcji są jedynie dodatkową opcją, która jest realizowana w szczególnych przypadkach.  
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• Ryzyko odejścia Prezesa Zarządu i pozyskania nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej 
Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera doświadczenie Prezesa Zarządu, Pana Daniela Kordel. Emitent nie 
może zapewnić, że w przypadku ewentualnej utraty osoby Prezesa Zarządu, Spółka będzie w stanie skutecznie 
realizować założoną strategię rozwoju. Odejście ze Spółki Pana Daniela Kordel mogłoby powodować utratę przez 
Spółkę osoby posiadającej umiejętności kluczowe dla prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie public 
relations i inwestor relations, w której funkcjonuje Emitent. 
Powyższe ryzyko jest ograniczane poprzez fakt posiadania przez Pana Daniela Kordel znaczącego pakietu akcji 
serii A Emitenta. 
 

• Ryzyko związane z kapitałem ludzkim 
Działalność Emitenta jest bardzo silnie uzależniona od wiedzy i umiejętności parujących dla niego specjalistów. W 
związku z powyższym istnieje ryzyko powiązania unikatowego know-how oraz klientów Emitenta z osobami dla 
niego pracującymi. W przypadku utraty któregokolwiek z ekspertów Emitenta, Spółka mogłaby utracić unikatowy 
know-how, możliwości realizacji wysokiej jakości usług a w skrajnym przypadku nawet niektórych spośród swoich 
klientów, co wpłynęłoby na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta oraz jego pozycję konkurencyjną. 
Emitent zabezpiecza się przed powyższym ryzykiem poprzez oferowanie atrakcyjnych warunków pracy dla 
swoich pracowników oraz stosowanie odpowiedniej polityki zatrudnienia. 
 

• Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz wyników finansowych 
W punkcie 4.12.5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zamieścił prognozy wyników finansowych na  
2010 rok. Prognozy te zostały przygotowane przy założeniu pomyślnej implementacji planu inwestycyjnego Spółki 
wskazanego w pkt 4.12.4. W związku z powyższym, w przypadku niezrealizowania w całości lub w części planu 
inwestycyjnego istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie zrealizować przedstawionych prognoz wyniku 
finansowego. Ponadto w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych czynników oraz innych zmian w otoczeniu 
Spółki, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć, szacowane wyniki finansowe mogą ulec zmianie. 
Emitent będzie ograniczał powyższe ryzyko poprzez umieszczanie stosownych raportów okresowych i bieżących 
o aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz o realizacji poszczególnych elementów planu jej rozwoju. 
 

• Ryzyko związane z konkurencją 
Rynek public relations i investor relations w Polsce jest bardzo rozdrobniony i charakteryzuje się wysoką 
konkurencją pomiędzy działającymi na rynku podmiotami. W związku z powyższym, w przypadku podejmowania 
agresywnych działań rynkowych i prawnych przez konkurentów, Emitent może być zmuszony do podjęcia kroków 
w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu sprzedaży, poprzez np. obniżenie cen świadczonych usług. 
Działania tego typu mogą wpłynąć na pogorszenie wyników finansowych osiąganych przez Emitenta i jego 
perspektywy rozwoju. 
Emitent nie zamierza brać udziału w rywalizacji z konkurentami poprzez obniżanie cen poniżej poziomów 
rentowności. Strategia Spółki koncentruje się na zdobywaniu korzystniejszej pozycji rynkowej i budowaniu 
przewag konkurencyjnych poprzez zapewnienie kompleksowej oferty i świadczenie wysokiej jakości usług 
elastycznie dostosowanych do potrzeb klienta. Jednocześnie Emitent przyjął również strategię rozwoju 
polegającą na takiej dywersyfikacji portfolio świadczonych usług o usługi z zakresu pozyskiwania środków 
europejskich, usługi doradztwa prawnego oraz finansowego, aby minimalizować wpływ wahań popytu na usługi 
typu public relations i investor relations. 
 

• Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 
Otoczenie prawne działalności Spółki charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian, przede wszystkim 
w kontekście dostosowywania prawa krajowego do standardów Unii Europejskiej, zmian w Kodeksie spółek 
handlowych, Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawie o ofercie publicznej, Regulaminie 
Alternatywnego Systemu Obrotu i innych przepisach prawa obowiązujących Emitenta. W związku z prowadzoną 
polityką legislacyjną niejednokrotnie pojawiają się wątpliwości interpretacyjne danych zmian. Niejednoznaczność 
przepisów może rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia 
niewłaściwej wykładni prawnej. 
W celu minimalizacji powyższego ryzyka Emitent na bieżąco dostosowuje przepisy wewnętrzne do zmieniających 
się przepisów prawa i na bieżąco monitoruje zmieniające się przepisy i ich interpretacje. 
 

• Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych 
Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach 
prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności 
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w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych 
i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż 
mimo stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego 
odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na 
nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta. 
 

• Ryzyko związane z niską wartością kapitału własnego i zakładowego Emitenta 
Emitent posiada niewielką wartość zarówno kapitału zakładowego jak i własnego (przed emisją akcji serii C, 
wartość kapitału zakładowego wynosiła 117,5 tys. zł, a wartość kapitału własnego ok. 300 tys. zł). Na mocy 
uchwały nr 1 podjętej na walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 25 luty 2010 r. oraz przeprowadzonej przez 
Emitenta oferty prywatnej akcji serii C podwyższono kapitał zakładowy Spółki do wartości 122,5 tys. zł oraz 
zwiększono wartość kapitału własnego do ok. 800 tys. zł. Niska wartość kapitału zakładowego i własnego Spółki 
powoduje ryzyko, iż Emitent nie będzie w stanie skutecznie realizować swojej polityki rozwoju i nie osiągnie 
planowanych w najbliższym okresie celów dalszego rozwoju. 
Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez fakt prowadzenia działalności usługowej, w której znaczące 
inwestycje w kapitałochłonne środki trwałe nie są konieczne. Głównymi kosztami działalności Spółki są 
wynagrodzenia i inne koszty związane z pracownikami. W związku z powyższym ryzyko niskiej wartości kapitału 
własnego Spółki jest w sposób znaczący ograniczone. 
 

• Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów zarządzających 
i nadzorczych Spółki 

Pomiędzy osobami wchodzącymi w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej występują powiązania rodzinne oraz 
organizacyjne lub majątkowe wskazane w pkt. 4.11 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. W związku z bliskimi 
relacjami wskazanych osób domniemywa się, iż osoby te mogą działać w porozumieniu. W związku z powyższym 
oraz z racji pełnionych przez wskazane w pkt. 4.11 osoby funkcji w Spółce istnieje ryzyko, iż akcjonariusze, 
nabywający instrumenty finansowe Emitenta nie będą w stanie wpływać na realizowaną przez Spółkę politykę 
rozwoju.  
 
 

1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym 
 

• Ryzyko związane z prawami do akcji 
PDA to papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu akcji 
nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą 
zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia 
sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. 
W przypadku niedojścia do skutku emisji akcji serii C posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot środków w wysokości 
iloczynu ceny emisyjnej (tj. 10,00 zł) oraz ilości nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA Emitenta po 
wyższej cenie niż cena emisyjna narażeni będą na stratę w wysokości różnicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym 
za PDA a kwotą, o której mowa powyżej. Termin ewentualnej wypłaty określi Zarząd w drodze uchwały. 
 

• Ryzyko opóźnienia rozpoczęcia notowań akcji 
Notowanie akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu rozpocznie się po wpisaniu do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C oraz po uzyskaniu stosownej zgody Organizatora 
Alternatywnego Systemu Obrotu.  
Spółka nie może zagwarantować lub precyzyjnie określić terminów rozpoczęcia notowań akcji w Alternatywnym 
Systemie Obrotu. Emitent zapewnia, że dołoży wszelkich starań i aktów staranności, aby wszelkie wymagane 
wnioski były formalnie poprawne oraz były składane niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających ich 
złożenie. Ewentualne przedłużenie się okresu rejestracji Akcji Serii C przez sąd rejestrowy skutkować będzie 
opóźnieniem rozpoczęcia notowań akcji serii A, B i C Spółki w stosunku do terminu rozpoczęcia notowań 
zakładanego przez Emitenta. Do dnia rozpoczęcia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu notowane 
będą PDA serii C. 
 

• Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji akcji serii C Emitenta 
Pomimo zawarcia umów objęcia akcji i opłacenia przez subskrybentów wszystkich objętych akcji, emisja akcji 
serii C może nie dojść do skutku w przypadku gdy: 
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− Zarząd Emitenta nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru w ciągu sześciu miesięcy od 
dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C; 

− sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C. 

W przypadku nie dojścia emisji do skutku, inwestorom zostaną zwrócone wpłaty dokonane na akcje serii C. 
Zarząd Emitenta jest przygotowany do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez 
emisję akcji serii C we właściwym terminie, a ryzyko odmowy zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C ma w ocenie Zarządu Emitenta 
charakter wyłącznie teoretyczny. 
 

• Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich 
wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, który jest rynkiem utworzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sierpniu 2007 r. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym 
rynku będzie się charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży dużej 
ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen akcji będących 
przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.  
 

• Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami  
Zgodnie z § 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

– na wniosek Emitenta, 
– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
– jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, 
Organizator ASO może zawiesić obrót notowaniami instrumentami finansowymi Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje 
obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa 
w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. Nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka 
sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji 
notowanych na rynku NewConnect.  
 

• Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect  
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:  

– na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia 
przez Emitenta dodatkowych warunków,  

– jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,  
– wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie 

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,  
– jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  
– w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
– po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, 

obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej 
upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.  

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu 
może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.  
Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty 
finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku 
NewConnect. Obowiązki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne. 
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do 
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 
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• Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków 
wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, 
Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie 
publicznej oraz z art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej kary 
obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. 
 

1.3 Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty 
finansowe 

 
• Ryzyko związane z wpływem znaczącego akcjonariusza na Spółkę 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Pan Daniel Kordel, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki, 
posiada 500 000 akcji Emitenta uprawniających do 42,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do 
wykonania 42,55% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W przypadku zarejestrowania 
podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy w drodze emisji akcji serii C udział większościowych 
akcjonariuszy zmniejszy się do 40,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz do 40,82% udziału w głosach 
na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym wpływ znaczącego akcjonariusza na działalność Emitenta 
jest więc znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy i rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w 
stanie wpływać na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. 
 

• Ryzyko związane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem środków finansowych 
Emitent zakłada, że środki pozyskane w drodze emisji akcji serii B i C umożliwią mu realizację założonych celów 
strategicznych wskazanych w punkcie 4.12.4 niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Istnieje jednak ryzyko, 
że w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Spółka będzie musiała przeprowadzić dodatkową emisję 
lub szukać innych źródeł finansowania w celu realizacji zamierzonych celów. Niepozyskanie nowych źródeł 
finansowania, w przypadku gdy Emitent wykorzysta dotychczas posiadane kapitały finansowe, mogłoby wpłynąć 
na spowolnienie rozwoju Emitenta. 
 

• Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki  
Emitent powstał na mocy rejestracji przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa w 
Spółkę w dniu 1 luty 2010 r. W związku z powyższym, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, 
Emitent prowadzi działalność operacyjną w formie spółki akcyjnej jedynie przez kilka miesięcy. Powyższe 
uniemożliwia Spółce sporządzenie i przekazanie sprawozdania finansowego za pełny rok obrotowy. W związku z 
powyższym dane finansowe prezentowane przez Emitenta mogą nie zawierać wszystkich informacji niezbędnych 
do podjęcia decyzji o inwestycji w papiery wartościowe Emitenta. 
W celu zmniejszenia wpływu powyższego ryzyka, Spółka zamieściła w pkt 5 sprawozdanie finansowe prawnego 
poprzednika Emitenta, spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa, za rok obrotowy 2009, w 
którym to okresie Spółka prowadziła działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej. 
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3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do 
Alternatywnego Systemu Obrotu 

 

3.1 Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych 
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich 
ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów 
finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych 

 
Do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” wprowadzane są: 

– 1 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
– 175 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
– 50 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
– 50 000 praw do akcji na okaziciela serii C. 

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A i B wynosi 
117 500,00 zł. W przypadku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, 
łączna wartość nominalna akcji serii C wyniesie 5 000,00 zł i spowoduje zwiększenie wartości kapitału 
zakładowego Emitenta do wartości 122 500,00 zł 
 
Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne 
ograniczenia co do przenoszenia z nich praw, a także nie występują żadne uprzywilejowania. 
 
Według najlepszej wiedzy Emitenta część ze znaczących akcjonariuszy serii A dokonała w lutym 2010 r. 
sprzedaży akcji serii A celem zwiększenia ilości podmiotów posiadających akcje i zapewnienia odpowiedniego 
rozwodnienia akcjonariatu umożliwiającego wysoką płynność instrumentów finansowych Spółki. 
 
W dniu 26 października 2009 r. prawny poprzednik Emitenta, spółka Public Image Advisors Kordel Sp. k. zawarła 
umowę inwestycyjną ze spółką Black Pearl Capital S.A. w organizacji, w ramach której Emitent otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na dalszy rozwój działalności. Postanowienia umowy obejmowały m.in. 
możliwość konwersji pożyczki na akcje nowej emisji po przekształceniu Emitenta w spółkę akcyjną. Cena po 
jakiej zostaną objęte akcje nowej emisji została ściśle określona. Konwersja pożyczki na akcje Emitenta nastąpiła  
w ramach emisji akcji serii B w lutym 2010 r., która została w całości skierowana do firmy Black Pearl Capital S.A. 
W ramach realizacji tej umowy Emitent na podstawie uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z 
dnia 12 luty 2010 r. dokonał emisji 175.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł, które zostały w całości 
objęte przez fundusz Black Pearl Capital S.A. w dniu 15 lutego 2010 r. Sposób obliczenia ceny emisyjnej został 
zawarty w umowie z dnia 26 października 2010 r., na podstawie którego ustalono cenę emisyjną akcji serii B na 
poziomie 1,17 zł i w całości skonwertowano udzieloną w dniu 26 października 2009 r. pożyczkę na akcje serii B 
Emitenta. 
 
W dniu 26 kwietnia 2010 r. miała miejsce transakcja sprzedaży praw do akcji serii C Emitenta pomiędzy jedną z 
osób fizycznych, które nabyły te prawa w ofercie prywatnej akcji serii C Emitenta a DM BZWBK S.A. 
świadczącym usługi animatora instrumentów finansowych Emitenta, celem uzyskania możliwości skutecznego 
animowania tych papierów wartościowych. 
 
W związku z wykonaniem Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2010 r. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 50 000 (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 
wyemitowano 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C. Akcje serii C wyemitowane zostały w trybie art. 
431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji serii C została 
ustalona na poziomie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję.  
 
Subskrypcja prywatna akcji serii C trwała od 5 marca 2010 r. do 15 marca 2010 r. W wyniku zawarcia umów 
objęcia akcji, objęte zostało 50 000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C. Akcje zostały objęte przez 11 osób 
fizycznych.  
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Łączne szacunkowe koszty przeprowadzenia oferty wyniosły 35 000 zł netto, z czego koszty  
– przygotowania i przeprowadzenia oferty wyniosły 10 000 zł netto,  
– koszty sporządzenia Dokumentu Informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa wyniosły 

25 000 zł netto, 
– koszty promocji oferty wyniosły 0 zł. 

 
• Uprzywilejowanie akcji Emitenta 

Akcje Emitenta serii A, B i C nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 do art. 353 k.s.h.  
 

• Statutowe ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta 
Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących obrotu akcjami Emitenta. 
 

• Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny światowy obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza 
równowartość 1.000.000.000 euro lub jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców 
uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 
50.000.000 euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców 
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup 
kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, a także obrót 
zarówno przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

– połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 
– przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez 
jednego lub więcej przedsiębiorców; 

– utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 
– nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego. 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

– jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, przez nabycie lub objęcie akcji, 
innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej 
kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, nie 
przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

– polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

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

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 
– polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży; 

– następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający 
przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci 
przedsiębiorcy przejmowanego; 

– przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie wszyscy przedsiębiorcy 
biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 
nabywający część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 
powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. 
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Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 
przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 
koncentracji. 
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Prezes UOKiK może również w drodze decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 
dokonać koncentracji obowiązek 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 
nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców, 

– udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, 
jednak w przypadku gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się 
ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może ona wywrzeć pozytywny wpływ na 
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 
Prezes UOKiK może uchylić opisane wyżej decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 
które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają 
określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji 
na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania 
na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 

– podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 
– zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 
– zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub  

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę, z zastrzeżeniem że decyzja 
taka   nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowiązków, wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 
UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% 
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, 
choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 
stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, 
a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił 
informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 
Prezes UOKiK może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości, 
stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych 
w sprawach z zakresu koncentracji. 
Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład 
organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do 
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta nie zgłosiła 
zamiaru koncentracji. 
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do 
podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych, 
zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz 
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 

• Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych 
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). 
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Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone 
progi obrotu towarami i usługami. 
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany 
struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 
c) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również 
dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym. 
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw 
posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach: 

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej 
niż 5 miliardów euro, oraz 

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, 
przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy; 
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2,5 

miliarda euro, 
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, 
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej 
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz  

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 milionów euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

 
• Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Ustawie o obrocie 
instrumentami finansowymi, która wraz z Ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym i Ustawą o ofercie 
publicznej zastąpiły poprzednio obowiązujące przepisy prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 
Na podstawie art. 159 oraz 161a ust. 1 w związku z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi zapisy wskazane poniżej odnoszą się zarówno do instrumentów dopuszczonych do obrotu jak 
i będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz do instrumentów 
finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu lub będących przedmiotem ubiegania się o 
wprowadzenie. 
W związku z powyższym członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub 
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą 
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na 
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane 
powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek 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 instrumentami finansowymi. 
Jednocześnie zakaz ten odnosi się do działania powyższych osób jako organów osób prawnych, a w 
szczególności do podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez daną 
osobę prawną, na rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji 
Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.  
Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych: 
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a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba  wskazana powyżej zleciła 
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby 
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, 

b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych 
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na 
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, 

c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do 
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,  

d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na 
sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej, 

e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, 
f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów 

Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed 
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.  

Okresem zamkniętym jest: 
– okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub 

instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

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

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

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

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 KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 
z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku a także 
instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 
 
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie. Powinno zawierać także informację o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale 
w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 
zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie 
związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawierać 
informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od 
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów 
lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformować o tym KNF oraz Emitenta. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po 
rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym 
dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje 
osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków. 
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• Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy: 

– kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w spółce publicznej, 

– kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 
25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów, 

– kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 
1% ogólnej liczby głosów, 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych 
od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej 
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej 
w transakcji zawartej na rynku regulowanym — nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia 
transakcji.  
 
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki 

oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
4) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy 
zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 

5) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 
6) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 
zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego 
rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. 
 
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg 
ogólnej liczby głosów w związku z: 

– zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
– nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub 

obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 
– pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. 

 
Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami 
wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – 
w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono 
zabezpieczenie. 
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 

a) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 
w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 
spółki publicznej; 

b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie 
przez: 
 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez 

ten sam podmiot; 
c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 

głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: 
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 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem 
akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, 

 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi 
jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji 
wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako 
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

d) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 
został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie 
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

e) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 
zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków;  

f) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając 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 lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być wykonywane 
przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 
 
Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej 
przez: 

– małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

– osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 
– mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych; 
– jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych powyżej zapisach wlicza 
się: 

– liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu dominującego; 
– liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do 

wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),  
– liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub 

wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
 
Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane 
z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać 
według własnego uznania. 
 
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki 
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie 
lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło 
z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69. 
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 
przepisów innych ustaw. 
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone 
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu 
umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, 
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). 
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Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu nie wiążą się żadne 
inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta. 
 

3.2 Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 
 
3.2.1 Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 

finansowych 
 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy 
art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Spółki. 
 
 
3.2.2 Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, 

z przytoczeniem jej treści 
 

• Akcje serii A 
Akcje serii A powstały na mocy aktu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną, podjętego w 
Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 55/73 lokal 33 przed notariuszem Januszem 
Rudnickim w dniu 28 grudnia 2009 r. (Repertorium A nr 19877/2009) 
 

UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW 
spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie  

z dnia 28 grudnia 2009 roku  
w sprawie przekształcenia  

spółki komandytowej w spółkę akcyjną 
 
Daniel Kordel w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Adriana Dzielnickiego i Wojciecha Gudaszewskiego – 
reprezentujący wszystkich wspólników spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z 
siedzibą w Warszawie postanawia: 

1. Przekształcić spółkę pod firmą Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie („Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną. Spółka akcyjna powstała w wyniku 
przekształcenia będzie prowadzić działalność pod firmą Public Image Advisors Spółka Akcyjna („Spółka 
Przekształcona”). 

2. Przedstawić wartość bilansową majątku spółki Przekształcanej określoną na dzień 30 września 2009 
roku na kwotę 101.642,03 zł (sto jeden tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote i trzy grosze). 

3. Określić wysokość kapitału zakładowego Spółki akcyjnej na kwotę 100.000,00 zł (słownie sto tysięcy 
złotych), w tym wartość nominalną jednej akcji na kwotę 0,10 zł (słownie dziesięć groszy), który 
podzielony zostanie na 1 000 000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 
do 1 000 000, o wartości nominalnej 0,10 z (dziesięć groszy) każda. 

4. Nie ustalać kwoty przeznaczonej dla wspólników, którzy nie będą uczestniczyć w Spółce 
Przekształconej, o czym mowa w art. 563 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, jako że wszyscy wspólnicy 
Spółki Przekształcanej zamierzają uczestniczyć w Spółce Przekształconej. 

5. Nie przyznawać żadnych szczególnych praw akcjonariuszom uczestniczącym w Spółce Przekształconej. 
6. Wspólnicy spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 

będą akcjonariuszami spółki pod firmą Pubic Image Advisors Spółka Akcyjna proporcjonalnie do udziału 
w zyskach i stratach, w jakich uczestniczyli w Spółce Przekształcanej w dniu powzięcia niniejszej 
uchwały, jest to: 
- Daniel Karol Kordel – 50%, to jest 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 
numerach od 000 000 1 (jeden) do 0 500 000 (pięćset tysięcy), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda, 
- Adrian Dzielnicki – 25%, to jest 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 
serii A o numerach od 0 500 001 (pięćset tysięcy jeden) do 0 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy ), 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 
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- Wojciech Gudaszewski – 25%, to jest 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na 
okaziciela serii A o numerach od 0 750 001 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy jeden) do 1 000 000 (milion), 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

7. Do składu Zarządu Spółki Przekształconej powołać Daniela Karola Kordel jako Prezesa Zarządu. 
8. Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przekształconej powołać następujące osoby: 

(a) Dariusz Petliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
(b) Monika Miśkowicz – Członek Rady Nadzorczej, 
(c) Tadeusz Dykiel – Członek Rady Nadzorczej. 

 
(…) 

 
 

• Akcje serii B 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 luty 2010 r. przyjęło uchwałę będącą podstawą prawną 
emisji akcji serii B. Uchwała ta stanowi co następuje: 
 

Uchwała 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Public Image Advisors Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 12 lutego 2010 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii B 

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu 
 
Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki do kwoty 117.500,00 (sto siedemnaście tysięcy pięćset) złotych, 

to jest o kwotę 17.500,00 (siedemnaście tysięcy pięćset) złotych poprzez emisję 175.000 (sto 
siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk akcji serii B. 

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 
3. Każda akcja nowej emisji serii B ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 
4. Akcje serii B w liczbie 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) objęte zostaną przez inwestorów 

wskazanych przez Zarząd. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania ofert oraz do zawarcia umów 

objęcia akcji nowej emisji serii B. 
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 31 marca 2010 roku. 
7. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 1,17 zł (jeden złoty siedemnaście groszy). 
8. Akcje nowej emisji serii B zostaną objęte za wkłady pieniężne. 
9. Akcje nowej emisji serii B nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

10. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki. 

11. Na podstawie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru oraz określającej 
zasady ustalenia ceny emisyjnej, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w 
całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(pozbawienie prawa poboru).  

12. Akcje nowej emisji serii B będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie 
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 01.01.2009 r. 

 
§ 2. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki, w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 w 
dotychczasowym brzmieniu:  
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1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 000 000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o 

numerach od 000 000 1 do 1 000 000, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 
otrzymują brzmienie: 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.500,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.175.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:  
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 0001 do 

1 000 000, 
2) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 

000 000 1 do 175 000. 
 

§ 3. 
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o 
objęciu akcji serii B oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii B, 

2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 
kodeksu spółek handlowych. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 
zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

• Akcje serii C 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 luty 2010 r. przyjęło uchwałę nr 1 będącą podstawą prawną 
emisji akcji serii C oraz uchwałę nr 2 będącą podstawą prawną ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego 
systemu obrotu akcji serii A, B, C oraz PDA serii C. Uchwały te stanowią co następuje: 
 

Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Public Image Advisors Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 lutego 2010 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii C 

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie statutu 
 
Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 122.500,00 (sto dwadzieścia dwa 

tysiące pięćset złotych), to jest o kwotę nie większą niż 5.000,00 (pięć tysięcy złotych) poprzez emisję 
nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii C. 

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 
3. Każda akcja nowej emisji serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 
4. Akcje serii C w liczbie nie większej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) objęte zostaną przez inwestorów 

wskazanych przez Zarząd. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania ofert oraz do zawarcia umów 

objęcia akcji nowej emisji serii C. 
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 30 kwietnia 2010 roku. 
7. Cena emisyjna każdej akcji serii C wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych). 
8. Akcje nowej emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. 
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9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z 
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

10. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki. 

11. Na podstawie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru oraz określającej 
zasady ustalenia ceny emisyjnej, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w 
całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(pozbawienie prawa poboru). 

12. Akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie 
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 01.01.2009 r. 

13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, 
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w 
związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. 

 
§ 2. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 w 
dotychczasowym brzmieniu:  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.500,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.175.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:  
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 

1 000 000, 
2) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 

000 001 do 175 000. 
 
otrzymują brzmienie:  
 

1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 122.500,00 (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset 
złotych). 

2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 1.225.000 (słownie: jeden milion dwieście 
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:  
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 

1 000 000, 
2) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 

000 001 do 175 000, 
3) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 

00 001 do 50 000. 
 

§ 3. 
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o 
objęciu akcji serii C oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii C, 

2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 
Kodeksu spółek handlowych. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 
zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany 
Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B wynikających z 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Public Image Advisors Spółka Akcyjna z dnia 12 lutego 2010 
roku. 
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Uchwała nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Public Image Advisors Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 lutego 2010 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o  wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. akcji serii A, B, C oraz PDA serii C oraz dematerializacji akcji serii A, B, C i PDA serii C 
 
Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 
poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie  uchwala, co następuje: 
 

§1. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na: 

1) ubieganie się o  wprowadzenie akcji serii A, B, C i Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW); 

2) złożenie akcji Spółki serii A, B, C i PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną;   
3) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii A, B, C i PDA serii C w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 

29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). 
 

§2. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: 

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do  wprowadzenia akcji 
Spółki serii A, B, C a także Praw do Akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek 
NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. numer 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych 
w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie; 

2) złożenie akcji Spółki serii A, B, C oraz PDA serii C do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną; 
3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji 

Spółki serii A, B, C oraz PDA akcji serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez 
KDPW, akcji serii A, B, C a także Praw do Akcji serii C. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

3.2.3 Podmiot prowadzący rejestr 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa. 
Od momentu rejestracji akcji serii A, B i C w KDPW nie będą one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą 
podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 Ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 
 

3.2.4 Waluta emitowanych papierów wartościowych  
 
Wartość nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). 
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Zgodnie z § 1 ust. 7 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu, cena emisyjna akcji serii B wyniosła 1,17 zł (jeden złoty 
siedemnaście groszy). 
Zgodnie z § 1 ust. 7 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu, cena emisyjna akcji serii C wyniosła 10,00 zł (dziesięć 
złotych). 
 
 

3.3 Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą 
w dywidendzie 

 
W dniu 26 marca 2010 r. miało miejsce zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, na którym podjęto uchwałę nr 2 w 
sprawie rozporządzenia zyskiem spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa za rok obrotowy 
2009. Walne zgromadzenie Spółki postanowiło w ramach powyższej uchwały o podziale wypracowanego przez 
spółkę Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa zysku, w wysokości 179 560,84 zł, w następujący 
sposób: 94 000 zł zostało wypłacone w wysokości 0,08 zł na jedną akcję serii A i B (podwyższenie kapitału 
zakładowego w ramach akcji serii C nie zostało do terminu WZ zarejestrowane) a 85 560,84 zł zostało 
przeznaczone na kapitał zapasowy Emitenta, jako następcy prawnego spółki Public Image Advisors Kordel 
Spółka komandytowa. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 29 marca 2010 r. 
W związku z zaistniałą omyłką związaną z podziałem zysku, w dniu 27 kwietnia 2010 r. na nadzwyczajnym 
walnym zgromadzeniu Emitenta dokonano zmiany uchwały dotyczącej podziału zysku w ramach której dokonano 
podziału 85 560,84 zł przeznaczonego wcześniej na kapitał zapasowy Spółki w następujący sposób: 

– 80 179,39 zł na kapitał podstawowy 
– 5 381,45 zł na kapitał zapasowy. 

Powyższe zmiany wynikały z konieczności pokrycia kapitału zakładowego Spółki, związanego z przekształceniem 
Emitenta w spółkę akcyjną. 
 
W związku z powyższym pierwszym okresem za jaki Spółka będzie miała możliwość dzielenia wyniku 
finansowego będzie rok sprawozdawczy 2010 r. Zgodnie z deklaracjami Zarządu Emitenta, Zarząd Spółki będzie 
rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2010. Zyski będą reinwestowane w tym 
okresie celem zoptymalizowania rozwoju Spółki. 
 
Akcje serii A 
Akcje serii A powstały w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną. Akcje te uczestniczą w 
dywidendzie począwszy od dnia przekształcenia Spółki. 
 
Akcje serii B 
Zgodnie z § 1 ust. 12 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 lutego 2010 r. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu, akcje nowej emisji serii B będą uczestniczyły w dywidendzie 
począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 
01.01.2009 r. 
 
Akcje serii C 
Zgodnie z § 1 ust. 12 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 2010 r. 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie Statutu, akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyły w dywidendzie 
począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 
01.01.2009 r. 
 
Akcje serii A, B i C nie są uprzywilejowane co do dywidendy i są równe w prawach do dywidendy. 
Dywidenda będzie wypłacana w polskich złotych – PLN. 
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3.4 Prawa wynikające z instrumentów finansowych oraz zasady ich 
realizacji 

 

3.4.1 Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta 
 

• Prawo do zbycia akcji 
Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów 
ograniczających to prawo. 
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 4064 k.s.h.) 
 

• Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy  
Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej 
sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 
rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym 
przez walne zgromadzenie.  
Wszystkie akcje serii A, B oraz C są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień 
dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały 
określone w regulacjach KDPW. 
Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu 
straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w 
terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 k.s.h.). Statut Emitenta nie 
przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A, B oraz C. Tym samym stosuje się zasady 
ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi 
zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych 
Zasad Działania KDPW.  
Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednakże podlega 
przedawnieniu. 
 

• Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. 
prawo poboru  

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 k.s.h. W przypadku nowej emisji akcjonariusze 
Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 
(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych 
na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami art. 433 § 2 
k.s.h., po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 
Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru 
w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności 
wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 k.s.h.). 
Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego 
stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich 
oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 
w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji 
mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą 
części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 k.s.h.). 
 

• Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej 
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej 
wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek spółki,  zgodnie z art. 468 § 1 k.s.h. 
W myśl art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział 
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pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek 
pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 k.s.h., dzieli się 
pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał 
zakładowy spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu 
o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 
Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 
 

• Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 
Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie 
z § 7 ust. 4 Statutu Spółki zastawnik ani użytkownik nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na których 
ustanowiono zastaw lub użytkowanie. 
 

3.4.2 Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta 
 

• Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki 
Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
Zgodnie z art. 4061 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, 
które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia 
(tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia 
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu 
o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record 
date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 4063 § 1 k.s.h.). 
Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZ dla akcjonariusza. 
Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej 
zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień 
rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej. 
 
Na podstawie art. 4063 k.s.h. akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym 
Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 
Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
inwestycyjnej. 
 
W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, 
którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są 
wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. 
 

• Prawo głosu 
Z każdą akcją serii A, B oraz C Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo 
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 4121 § 2 k.s.h. w spółce publicznej głos może być oddany 
przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub 
w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 k.s.h.). 
Zgodnie z art. 4113 k.s.h. akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak 
również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką 
możliwość to Akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może 
dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest przewidziana powyższa możliwość. 
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• Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki 

Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy 
sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem 
liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być 
podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. 
Zgodnie z art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego 
reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu 
komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 
 

• Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 
50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają 
przewodniczącego tego zgromadzenia. 
 

• Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do 
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw   

Zgodnie z art. 400 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego 
Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad 
określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie 
nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut 
Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii. 
 

• Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi 
Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub 
projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 
 

• Prawo zgłaszania projektów uchwał 
Na mocy art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty 
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem 
walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które 
mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 k.s.h.) 
 

• Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania 
Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma 
prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. 
Zgodnie z § 25 ust. 1 i 2 statutu Emitenta: 
„1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 
członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 
sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. 
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu.” 
 

• Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia Spółki  

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu 
Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym 
Zgromadzeniem. 
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• Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami 
Na podstawie art. 385 §§ 3 – 6 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami 
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady 
Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału 
ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą 
utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze 
pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 k.s.h.). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez 
odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze 
głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy 
wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.). 
W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń 
(art. 385 § 9 k.s.h.). 
 

• Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej 
powołania rewidenta ds. szczególnych 

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie 
zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego zagadnienia 
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad 
najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta.  
W przypadku gdy walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku 
wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych 
uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych 
 

• Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki 
Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego zgromadzenia żądanie 
udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest 
uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany 
do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd powinien 
w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 k.s.h. w przypadku 
zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd 
informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym 
Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później 
niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji 
dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na 
pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6 k.s.h.). 
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka 
handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku 
dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, 
o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie 
porozumień z innymi osobami. 
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to: 

– prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 k.s.h.); 
– prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 
k.s.h.); 

– prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania 
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odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania 
przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna 
być wysłana (art. 407 k.s.h. § 1 i 11); 

– prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.); 

– prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.). 

 
• Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia 

informacji 
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia wniosku do sądu 
rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek 
handlowych (art. 429 § 1 k.s.h.) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu 
akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 k.s.h. (art. 429 § 2 k.s.h.). 
 

• Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
Spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy 
Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 k.s.h., akcjonariusz może 
wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do 
wystąpienia z powództwem uprawniony jest: 

– zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów 
– akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu, 
– akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 
– akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 
danego Walnego Zgromadzenia.  

Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego 
Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, 
nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
 

• Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy 
akcjonariusz lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść 
pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą 
powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane 
przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.  
 

• Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały 
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, 
mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności 
uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie 
trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od 
dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 
 

• Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia 
o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta 
przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
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Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie 
o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują Akcjonariusze posiadający akcje 
Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 
 

3.5 Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do 
wypłaty dywidendy w przyszłości 

 
Zgodnie z art. 395 k.s.h., organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz 
o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po 
upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala w uchwale o podziale zysku za ostatni 
rok obrotowy wysokość dywidendy, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy (art. 348 
§ 3 k.s.h.). 
 
W dniu 26 marca 2010 r. miało miejsce zwyczajne walne zgromadzenie Spółki, na którym podjęto uchwałę nr 2 w 
sprawie rozporządzenia zyskiem spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa za rok obrotowy 
2009. Walne zgromadzenie Spółki postanowiło w ramach powyższej uchwały o podziale wypracowanego przez 
spółkę Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa zysku, w wysokości 179 560,84 zł, w następujący 
sposób: 94 000 zł zostało wypłacone w wysokości 0,08 zł na jedną akcję serii A i B (podwyższenie kapitału 
zakładowego w ramach akcji serii C nie zostało do terminu WZ zarejestrowane) a 85 560,84 zł zostało 
przeznaczone na kapitał zakładowy i zapasowy Emitenta, jako następcy prawnego spółki Public Image Advisors 
Kordel Spółka komandytowa. Dzień wypłaty dywidendy został ustalony na 29 marca 2010 r. 
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta będzie rekomendował akcjonariuszom 
niewypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2010. Zyski będą reinwestowane w celu zoptymalizowania rozwoju 
Spółki.  
 
Zarząd Emitenta przewiduje wypłatę dywidendy w kolejnych latach obrotowych w wysokości ok. 50% zysku. 
 
 

3.6 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 
Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika 
podatku 

 
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać 
z porad świadczonych przez doradców podatkowych. 
 
 
3.6.1 Opodatkowanie dochodów osób fizycznych 
 

• Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 
następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

– podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy, 
– przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 

w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych), 

– podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych), 

– płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej 
do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze 
stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do 
KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby 
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 
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• Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 

wartościowych 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu 
(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 
wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

– różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających 
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub 
art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

– różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 
ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
3.6.2 Opodatkowanie dochodów osób prawnych 
 
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie „dochodu z udziału 
w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, 
z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód 
faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji 
na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby 
prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość 
kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 
 
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do 
przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki 
w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza 
się kwot w tej części, która stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych 
w związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty 
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nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym 
podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu. 
 

• Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, określonych 
w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych: 

− podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala 
się w wysokości 19% uzyskanego przychodu 

− zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 
które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych): 
1. 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, 

2. 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 Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 
 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 

 
Zwolnienie 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 należności w wysokości, o której 
mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, 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. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej 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. 
 
Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę ryczałtowanego podatku 
dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla podatnika urzędu 
skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 
 

• Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 
wartościowych 

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania 
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży 
papierów wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały papiery 
wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na 
rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku 
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roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego 
od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
 
3.6.3 Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 
 
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie 
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane 
z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają 
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli: 

− osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) i 

− osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 
2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

 
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend  i innych udziałów 
w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub 
zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 
W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów 
osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy 
i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.  
 
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki 
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 
podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do 
celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ 
administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika 
certyfikatu rezydencji. 
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki: 

1. 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, 

2. 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 Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym 
niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 
należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3. spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w pkt. 1, 

4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 
 spółka, o której mowa w pkt. 2, albo 
 zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. 
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Zwolnienie to 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 należności w wysokości, o której 
mowa w pkt. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej w pkt. 3, 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. 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt. 2, jest obowiązana do 
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych powyżej 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. 
 
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów 
zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają 
opodatkowaniu w Polsce. 
 
3.6.4 Podatek od spadków i darowizn 
 
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

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

– prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy 
darczyńcą i obdarowanym. 
 
3.6.5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 
 
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania się od podatku sprzedaż praw 
majątkowych, będących instrumentami finansowymi: 

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
przez obrót zorganizowany rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi 
dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w Alternatywnym Systemie 
Obrotu. W związku z czym obrót instrumentami finansowymi Emitenta jest zwolniony z podatku od czynności 
cywilnoprawnych. 
W innych przypadkach, zbycie praw z papierów wartościowych podlega  opodatkowaniu podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b 
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od 
czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. 
 
3.6.6 Odpowiedzialność płatnika podatku 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 
z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od 
podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek 
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niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. 
Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się 
wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy 
podatnika. 
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4 Dane o Emitencie 
 

4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby i adres Emitenta wraz 
z numerami telekomunikacyjnymi oraz identyfikatorem według 
właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numeru według 
właściwej identyfikacji podatkowej 

 
Tabela 7 Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: PUBLIC IMAGE ADVISORS Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Warszawa 

Adres: ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa 

Telefon: +48 22 826 64 75 

Faks: +48 22 826 64 75 

Adres poczty elektronicznej: biuro@publicia.pl 

Adres strony internetowej: www.publicia.pl 

NIP: 89-717-42-783 

REGON: 020441378 

KRS: 0000347674 
Źródło: Emitent 
 

4.2 Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 
 
Zgodnie z § 3 statutu Spółki czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 
 
 

4.3 Wskazanie przepisów prawa na podstawie których został 
utworzony Emitent 

 
Prawny poprzednik Emitenta, spółka WDM Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i 
Wspólnicy – Spółka komandytowa, powstała na mocy postanowienia sądu z dnia 4 stycznia 2007 r. i została 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271243. 
 
Emitent został utworzony na mocy aktu przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel Spółka 
komandytowa w PUBLIC IMAGE ADVISORS Spółka Akcyjna, zawartego 28 grudnia 2009 r. Rejestracja 
przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 1 lutego 2010 r. na mocy postanowienia Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. 
 
Emitent powstał na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 
z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 
 
 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      3399  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

4.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do 
właściwego rejestru a w przypadku gdy Emitent jest 
podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia oraz wskazanie 
organu, który je wydał 

 
W dniu 29 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, na mocy którego spółka Public Image Advisors Spółka 
komandytowa przekształciła się w spółkę PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. Spółka została wpisana do rejestru 
pod numerem 0000347674. 
 

4.5 Krótki opis historii Emitenta 
 

• Rok 2006 
 
28 grudnia Przed notariuszem Lechem Borzemskim z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, zostaje 

zawarta umowa spółki prawnego poprzednika Emitenta, spółki WDM Doradztwo Finansowe 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy – Spółka komandytowa (Repertorium 
A Nr 3571/2006). Siedzibą spółki jest Wrocław. Suma komandytowa wynosi 1 000 zł. 

 
• Rok 2007 

 
4 styczeń Prawny poprzednik Emitenta, spółka WDM Doradztwo Finansowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i Wspólnicy – Spółka komandytowa, zostaje zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI wydział gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271243. 

 
• Rok 2008 

 
9 maja W Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Sebastianem Szafrańskim miało 

miejsce zebranie wspólników spółki pod firmą „WDM Doradztwo Finansowe” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu 
(Repertorium A Nr 7073/2008), które podjęło uchwały w następujących sprawach: 

– zwiększenie liczby wspólników i podniesienie sumy komandytowej do wysokości 
5 000 zł, 

– zmiana komplementariusza z WDM Doradztwo Finansowe sp. z o.o. na Pana 
Daniela Kordel, 

– odwołanie całości umowy spółki i powtórne jej uchwalenie. 
 

5 czerwca Na mocy postanowienia sądu rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonano wpisu do rejestru zmian 
wynikających z uchwał zebrania wspólników z dnia 9 maja 2008 r. 
 

4 lipca W Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed notariuszem Małgorzatą Pałgan-Paszka odbyło 
się zgromadzenie wspólników spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel Spółka 
komandytowa (Repertorium A Nr 4214/2008), na którym podjęto uchwałę w sprawie zmiany 
siedziby spółki z Wrocławia na Warszawę. 

 
• Rok 2009 

 
30 czerwca W Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka, na zebraniu 

wspólników spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa (Repertorium A Nr 
8927/2009) dokonano zmiany umowy spółki w zakresie: 

– zmian komandytariuszy spółki, 
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– zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za okres 2008 roku. 
 

24 sierpnia Dokonano rejestracji postanowień zebrania wspólników spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku. 
 

26 października Zawarcie przez prawnego poprzednika Emitenta, spółkę Public Image Advisors Kordel Sp. k. 
umowy inwestycyjnej ze spółką Black Pearl Capital S.A. w organizacji, w ramach której 
Emitent otrzymał dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na dalszy rozwój działalności. 
Postanowienia umowy obejmowały m.in. możliwość konwersji pożyczki na akcje nowej emisji 
po przekształceniu Emitenta w spółkę akcyjną. Cena po jakiej zostaną objęte akcje nowej 
emisji została ściśle określona. 
 

28 grudnia W Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed notariuszem Januszem Rudnickim, na 
posiedzeniu wspólników spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa podjęto 
uchwałę w sprawie przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel sp. k. w spółkę 
PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. (Repertorium A Nr 19877/2009). Kapitał zakładowy spółki 
akcyjnej został określony na kwotę 100 000 zł i dzieli się na 1 000 000 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A. Pan Daniel Kordel został powołany na prezesa zarządu, a w skład Rady 
Nadzorczej Emitenta zostali powołani: Pan Dariusz Petliński, Pani Monika Miśkowicz i Pan 
Tadeusz Dykiel. 
 

 
• Rok 2010 

 
29 stycznia Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

wydał postanowienie, na mocy którego Emitent został wpisany do KRS. 
 

1 luty Dokonano rejestracji przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel Spółka 
komandytowa w Emitenta. 
 

12 luty W Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed notariuszem Robertem Sielskim, odbyło się 
nadzwyczajne walne zgromadzenie Emitenta (Repertorium A Nr 2292/2010), które podjęło 
uchwały w sprawie: 

– podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 117.500,00 zł tj. o kwotę 17.500,00 
zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 175.000 akcji. 

Akcje serii B zostały skierowane do jednego z klientów Emitenta i strategicznego inwestora 
finansowego Spółki – funduszu typu private equity Black Pearl Capital S.A. na mocy 
postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 26 października 2009 r. 
 

25 luty W Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed notariuszem Robertem Sielskim odbyło się 
nadzwyczajne walne zgromadzenie Emitenta (Repertorium A Nr 2858/2010), na którym 
podjęło uchwały w sprawie: 

– podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie większej niż 122.500,00 zł tj. o 
kwotę 5.000 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ilości nie 
większej niż 50.000 akcji, 

– wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki serii A, B, C oraz 
PDA serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 

– odwołania Pana Tadeusza Dykiel z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta, 
– powołania Pani Hanny Petlińskiej, Pana Mariana Kordel i Pani Anny Kordel na 

członków Rady Nadzorczej Emitenta. 
 

18 marca Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
wydał postanowienie, na mocy którego dokonano wpisu do rejestru postanowień walnego 
zgromadzenia Emitenta z dnia 12 luty 2010 r. (podwyższenie kapitału zakładowego w 
ramach emisji akcji serii B). 
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26 marca W Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed notariuszem Małgorzatą Bartosiewicz-Wlazło 
miało miejsce zwyczajne walne zgromadzenie Emitenta, na którym podjęto uchwały w 
następujących sprawach: 

– zatwierdzenia zbadanego sprawozdania finansowego z działalności prawnego 
poprzednika Emitenta (spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa) 
za rok obrotowy 2009 roku, 

– rozporządzenia wypracowanym w roku obrotowym 2009 zyskiem. 
 

27 kwietnia Miało miejsce nadzwyczajne walne zgromadzenie Emitenta, na którym dokonano 
sprostowania uchwały dotyczącej podziału zysku wypracowanego w 2009 r. Zgodnie z 
treścią sprostowanej uchwały podział zysku za rok 2009 jest następujący: 

– 94 000,00 zł zostanie wypłacone akcjonariuszom w ramach dywidendy, 
– 5 381,45 zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy, 
– 80 179,39 zł zostanie przeznaczone na kapitał podstawowy. 

Powyższa korekta wynikała z faktu, iż w momencie przekształcenia prawnego poprzednika 
Spółki w spółkę akcyjną, kapitał podstawowy został utworzony w  oparciu o wypracowany w 
2008 i 2009 r. zysk.  
 

 
 

4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych 
Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej powinien wynosić co 
najmniej 100 000 zł. 
 
Zgodnie z § 29 Statutu Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) kapitał rezerwowy, 
d) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosi 
117.500,00 zł i dzieli się w następujący sposób: 

a) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł, 
b) 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. 

 
W przypadku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C kapitał zakładowy 
(podstawowy) Emitenta będzie wynosił 122 500,00 zł i dzielił się w następujący sposób: 

a) 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł, 
b) 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł, 
c) 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł. 

 
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i zarejestrowanych 
akcji. 
 
W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad wartość nominalną akcji 
objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki finansowe przeznaczone z zysku z lat 
poprzednich. 
 
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać: 

 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe powstałe w wyniku zbycia 
lub nabycia składników majątku trwałego. 

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki, najczęściej 
przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele  ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych – w  tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat bądź wysokość 
niepodzielonego zysku z lat poprzednich 
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 Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy. 
 
Tabela 8 Kapitał własny prawnego poprzednika Emitenta* (stan na dzień 31.12.2009 r.) (w tys. zł) 
WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA 31.12.2009 r. 

Kapitał (Fundusz) własny 161 

Kapitał (Fundusz ) podstawowy 5 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-) - 

Kapitał (Fundusz) zapasowy - 

Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny - 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 15 

Zysk (strata) netto 180 

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-) - 38 
* - w 2009 roku Emitent prowadził działalność gospodarczą  jako spółka komandytowa pod firmą Public Image Advisors Kordel 
sp. k.  
Źródło: Emitent 
 

4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. Do Spółki nie wniesiono żadnych wkładów niepieniężnych. 
 

4.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego 
w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji 
zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia 
w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości 
warunkowego podwyższenia  kapitału zakładowego oraz 
terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 
Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia 
akcji. 
 

4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które 
na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do 
podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 
docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak 
również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 
terminie ważności Dokumentu Informacyjnego może być 
jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w materii podwyższenia kapitału zakładowego 
w granicach kapitału docelowego. 
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4.10 Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub 
były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane 
w związku z nimi kwity depozytowe 

 
Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku papierów 
wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych. 
 

4.11 Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych 
lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy 
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdego z nich co 
najmniej nazwy, formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej 
liczbie głosów 

 
Pomiędzy członkami organów Spółki i znaczącymi akcjonariuszami Emitenta zachodzą następujące powiązania 
osobowe i kapitałowe: 
 
Pan Daniel Kordel – Prezes Zarządu, jest jednym z założycieli Emitenta i jego znaczącym akcjonariuszem. Na 
dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiadał 500 000 akcji Spółki uprawniających do 42,55 % udziału 
w kapitale zakładowym Emitenta i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Syn Pana Mariana Kordel i Pani 
Anny Kordel, mąż córki Pani Hanny Petlińskiej i Pana Dariusza Petlińskiego, brat przyrodni Pani Moniki 
Miśkowicz 
Pani Anna Kordel – członek Rady Nadzorczej, matka Pana Daniela Kordel (Prezesa Zarządu Emitenta), matka 
Pani Moniki Miśkowicz (Członka Rady Nadzorczej Emitenta) 
Pan Marian Kordel – członek Rady Nadzorczej, ojciec Pana Daniela Kordel (Prezesa Zarządu Emitenta), mąż 
pani Anny Kordel (Członka Rady Nadzorczej Emitenta), 
Pan Adrian Dzielnicki – Prezes zarządu Autoryzowanego Doradcy jest jednocześnie jednym z założycieli 
Emitenta. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiadał 58 000 akcji Spółki uprawniających do 
4,94% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Pan Wojciech Gudaszewski – Wiceprezes Zarządu Autoryzowanego Doradcy jest jednocześnie jednym z 
założycieli Emitenta. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego posiadał 58 000 akcji Spółki 
uprawniających do 4,94% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Pani Monika Miśkowicz – członek Rady Nadzorczej, siostra przyrodnia Pana Daniela Kordel (Prezesa Zarządu 
Emitenta), córka Pani Anny Kordel (Członka Rady Nadzorczej Emitenta) 
Pan Dariusz Petliński – członek Rady Nadzorczej, ociec żony Pana Daniela Kordel (Prezesa Zarządu Emitenta), 
mąż Pani Hanny Petlińskiej (Członka Rady Nadzorczej Emitenta) 
Pani Hanna Petlińska – członek Rady Nadzorczej, matka żony Pana Daniela Kordel (Prezesa Zarządu 
Emitenta), żona Pana Dariusza Petlińskiego (Członka Rady Nadzorczej Emitenta) 
 
Znaczący akcjonariusz Emitenta, spółka Astoria Capital S.A. należy do tej samej grupy kapitałowej co 
Autoryzowany Doradca. Wrocławski Dom Maklerski S.A., podmiot dominujący wobec Autoryzowanego Doradcy, 
posiada pośrednio znaczące udziały (ok. 34%) w znaczącym akcjonariuszu Emitenta, spółce Black Pearl Capital 
S.A. (spółka posiada wszystkie akcje serii B Emitenta w liczbie 175.000, stanowiących ok. 14,89% udziału w 
kapitale zakładowym i głosach na WZ). 
 
 
 
Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta poza wskazanymi powyżej powiązaniami nie występują żadne inne 
powiązania kapitałowe, organizacyjne lub personalne o istotnym wpływie na działalność Spółki. 
Ponadto, według najlepszej wiedzy Emitenta nie występują żadne inne powiązania majątkowe, organizacyjne lub 
personalne pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki lub jej głównymi 
akcjonariuszami a Autoryzowanym Doradcą. 
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4.12 Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, 
wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz 
udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług 
albo, jeżeli to istotne, poszczególnych produktów, towarów 
i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy 
kapitałowej Emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 
4.12.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach 
 
Przedmiot działalności 
Emitent działa na rynku usług public relations i investor relations. Klientami Emitenta są spółki publiczne lub firmy 
planujące stać się spółkami publicznymi.  
 
Model biznesu 
Emitent świadczy specjalistyczne usługi z zakresu public relations i investor relations skupiając się na 
wyodrębnionej grupie potencjalnych klientów:  

– spółkach zamierzających zrealizować emisję akcji i zadebiutować na rynku NewConnect lub na 
rynku głównym GPW, 

– spółkach już notowanych na rynku NewConnect lub na rynku głównym GPW. 
W przypadku pierwszej grupy specyfika działalności Emitenta polega na wyszukiwaniu podmiotów na wczesnym 
etapie w zakresie decyzji o doborze partnerów w drodze na GPW i oferowanie swoich usług. 
W przypadku drugiej grupy specyfika działalności Emitenta polega na wyszukiwaniu podmiotów na rynku, które w 
opinii Emitenta jako spółki publiczne, mogą skorzystać na usługach Emitenta. 
 
Specyfika działalności Emitenta, oraz doświadczenie we współpracy z szeregiem instytucji rynku kapitałowego, w 
tym z domami maklerskimi, autoryzowanymi doradcami oraz funduszami typu private equity/venture capital – w 
połączeniu z rosnącą ilością zrealizowanych z sukcesem projektów, przekładają się na dobre referencje dla 
Emitenta. To zaś skutkuje faktem, iż część klientów i potencjalnych klientów Emitenta zgłasza się do niego 
samodzielnie, skracając proces poszukiwania potencjalnych kontrahentów. 
 
Emitenta wiąże się ze swoimi klientami w długim okresie czasu, co pozwala uzyskiwać lepsze efekty współpracy 
(dla klienta) oraz zapewnia stabilność przychodów (dla Emitenta). 
 
Rodzaje usług świadczonych przez Emitenta 
Emitent świadczy usługi z zakresu PR i IR w ramach projektu lub abonamentu. W przypadku projektu, działania 
PR i IR realizowane są w ściśle określonym czasie i z określonego powodu (wejście kontrahenta na NewConnect 
lub rynek giełdowy) i kończą się z osiągnięciem pewnego celu (np. debiut na rynku, wzrost kapitalizacji 
kontrahenta do pewnego poziomu). W przypadku usług świadczonych w ramach abonamentu Emitent uzyskuje 
stałą, miesięczną, ryczałtową kwotę, w ramach której świadczone są bieżące usługi i konsultacje (np. odpowiedzi 
na zapytania inwestorów, bieżące analizy publikowanych przez przedsiębiorstwa raportów i innych zagadnień 
pojawiających się na bieżąco w spółce publicznej). Działania w ramach abonamentu powodują ścisłą współpracę 
Emitenta i jego kontrahentów, pozwalając na szybką reakcję pracowników Spółki w przypadku zaistnienia w 
spółce publicznej określonych zdarzeń wpływających na wizerunek przedsiębiorstwa (korzyści zarówno dla Spółki 
jak i jej kontrahentów), a także dają Emitentowi możliwość uzyskania stabilnych, comiesięcznych przychodów, 
dzięki czemu Spółka uniezależnia się częściowo od cyklów koniunkturalnych, powodujących zwiększoną liczbę 
spółek ubiegających się o wprowadzenie swoich instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu 
lub dopuszczenia na rynek regulowany, a tym samym większej ilości klientów jedynie w czasach giełdowej hossy. 
 
Zakres najważniejszych i najczęściej świadczonych przez Emitenta usług jest następujący: 

– budowa strategii komunikacyjnych w zakresie plasowania emisji akcji, 
– relacje inwestorskie dla spółek publicznych (w tym konsultacje dotyczące raportów bieżących i 

okresowych), 
– budowanie lub przebudowa wizerunku publicznego przedsiębiorstwa, 
– spotkania dla inwestorów, 
– szkolenia specjalistyczne dla spółek publicznych i niepublicznych, 



 
 

DDOOKKUUMMEE
 
 

– d
i

– z
 
 
Wyniki fi
Emitent p
investor r
swoją baz
 
Wykres 1
przychod

* - w 2009
sp. k.  
Źródło: Em
 
Struktura 
debiutowa
zasadzie 
kilku pod
wartości 
Zwiększo
związany
lecz dług
wyników f
 
Tabela 9 

Usług

Usł

* - w 2008
Kordel sp. 
Źródło: Em
 
Emitent ś
dla poszc

 

EENNTT  IINNFFOORRMMAA

działania pom
imprez specja
zarządzanie s

nansowe  
powstał w 200
relations miał
zę klientów 

1 – struktura 
dów w 2009 r

9 roku Emitent p

mitent 

odbiorców E
ania na New
opłaty w ram

dmiotów, w s
24,07% oraz

one wartości 
ymi ze ściśle o
goterminowe u
finansowych o

Struktura us

 

gi w ramach a

ługi w ramach

RAZEM
8 i 2009 roku Em

k.  
mitent 

świadczy usłu
czególnych p

Kontrahent 1

Kontrahent 6

MAACCYYJJNNYY    

mocnicze (stro
alnych etc.), 
sytuacją kryzys

07 r. Działalno
a miejsce do

przychodów 
roku) 

prowadził działa

Emitenta skład
wConnect lub 

ach projektu l
szczególności 
z 12,04%, nie
przychodów 

określonymi um
umowy o sta
od umów zawa

sługowa przyc

bonamentu 

h projektu 

M 
mitent prowadzi

gi zarówno w
odmiotów dob

6,02

4,91%

4,81%

2

Kontrahe

Kontrahe

ny internetow

sową. 

ość operacyjn
piero w połow

prawnego po

alność gospodar

da się z kilku
na rynku reg

lub stałego, m
posiadającyc

e powodują w
od tych pod
mową z Emite

ałej współprac
artych z pojed

chodów praw

(w ty

12

25

14
ił działalność go

w ramach publ
bierany jest i

6,5

2%

7,34%

ent 2 K

ent 7 K

  

wej kontrahenta

a Emitenta or
wie 2008 roku

oprzednika E

rczą  jako spółk

unastu spółek
gulowanym. W

miesięcznego a
ch udział w 
w opinii Emit
miotów są s
entem usługam
cy (usługi w r
dynczymi kont

wnego poprze
2008

ys. zł) 

0,5 

5,0 

5,5 
ospodarczą  jak

lic relations ja
ndywidualnie 

6,550%

Kontrahent 3

Kontrahent 8

PPUUBBLLIICC

a, wykresy no

raz jego specj
u. Od tego cz

Emitenta* w o

ka komandytowa

 publicznych 
Większość kli
abonamentu. 
strukturze pr

tenta uzależn
powodowane 
mi. Fakt nasta
ramach abon
rahentami jes

ednika Emite

(%) 

82,81% 

17,19% 

100% 
ko spółka koman

ak i investor re
z szerokiej g

24,07%

7

51%

Kontrahen

Pozostali 

IIMMAAGGEE  AADDVVII

otowań, folder

jalizacja w kie
zasu Emitent 

okresie 2009 r

a pod firmą Pub

i kilku podm
entów rozlicz
Zwiększone w
rzychodów Em
ienia Spółki 
jednorazowy

awienia Emite
amentu), pow
t w opinii Emit

nta*  (w tys. z

(w tys

86 1

157 5

243 6
ndytowa pod fir

elations. Zakr
gamy możliwy

%

12,04%

,79%

nt 4 Ko

kontrahenci

IISSOORRSS  SSppóółłkkaa

4455  ||  SS

ry, reklamy, o

erunku public 
sukcesywnie

roku (w % cał

blic Image Advi

iotów mający
za się z Emit
wartości przyc
mitenta przek
od tych kont

ymi, dużymi p
nta na mniej o

wodują, iż uz
tenta pomijaln

zł) 
2009 

s. zł) 

50 3

500 6

650 
rmą Public Imag

res świadczon
ych do realiza

%

ontrahent 5

aa  AAkkccyyjjnnaa 

SS tt rr oo nn aa   

rganizacja 

relations i 
 poszerza 

łkowitych 

 
isors Kordel 

ch zamiar 
tentem na 
chodów od 
kraczający 
trahentów. 
projektami 
opłacalne, 
ależnienie 

ne. 

(%) 

35,36% 

64,64% 

100% 
ge Advisors 

nych usług 
acji celów 



 
 

DDOOKKUUMMEE
 
 

(m.in. wz
Emitenta,
organizac
Ze względ
danej spó
opłaty (w
usług w o
działalnoś
podziale n
 
Wykres 2

* - w 2009
sp. k.  
Źródło: Em
 
W 2008 
aboname
ogółem w
17,19% w
Powyższe
projektu s
157,5 tys
 
 
Przewag
Spośród 
na jakość

– n
w
k
w

– d
r

– 
p
w

– i

m
a

 

EENNTT  IINNFFOORRMMAA

zrost kursu a
, przygotowan
cji walnego zg
du na złożono
ółki zakresu ś

w ramach abon
ogólnej strukt
ści podziałem
na wartości uz

2 - Struktura 

9 roku Emitent p

mitent 

roku sumaryc
entu stanowiły
w 2008 r.). W
wartości przyc
e wartości wz
stanowiły ok. 
. zł za usługi ś

i konkurency
wielu przewag
ć i skuteczność
niskie koszty
wartości są o
kosztów (w po
wysokich mar
doświadczen
rynku NewCo
wysoka jakoś
potwierdza fa
w postaci suc
indywidualni
Emitenta jest
możliwa jest 
abonamentu, 

35

MAACCYYJJNNYY    

akcji spółki, z
nie pod wzgl

gromadzenia e
ość i mnogość
wiadczonych 
namentu), Em
turze jego prz

m przychodów
zyskiwane w r

usługowa prz

prowadził działa

czna wartość 
y przychód E

W ramach abo
hodów ogółem
rosły znacząc
86,2 tys. zł (c
świadczone w

yjne 
g konkurencyj
ć świadczonyc

y działalnośc
odpowiednie k
orównaniu np.
rż na działalno
nie – Emitent 
nnect i rynku g
ść oferowany
kt długotermin
cess fee za św
ie dobierany 
t indywidualn
współpraca w

5,36%

Usługi 

zwiększona lic
ędem PR i I

etc.). 
ć świadczonyc
na jej rzecz u

mitent nie ma 
zychodów. Le
w ze świadczo
ramach abona

zychodów pr

alność gospodar

przychodów 
mitenta w wy
namentu w 2

m). 
co w 2009 r. Ic
co stanowiło o

w ramach proje

yjnych Emitent
ch przez niego
i operacyjnej
know-how, do
. do firm produ
ości operacyjn
świadczy usłu
giełdowym, 
ych usług –
nowej współp
wiadczone prz
do klienta m

ie dostosowy
w oparciu o r

w ramach abon

  

czba artykułó
IR do debiutu

ch przez Emite
usług, a także

możliwości s
pszym i bardz
onych przez 
amentu i w ram

rawnego popr

rczą  jako spółk

Emitenta wyn
ysokości 120,

2008 r. Emiten

ch sumaryczn
ok. 35,36% wa
ektu (ok. 64,64

ta do najważn
o usług, należ
j – w działalno
oświadczenie 
ukcyjnych czy
ej, 
ugi z zakresu 

Emitent oferu
racy z kontrah
zez Spółkę usł
model współ
ywana do jeg
realizowany p

namentu

PPUUBBLLIICC

w prasowych
u, organizacja

enta usług ora
dużej liczby 

zczegółowego
ziej adekwatn
Spółkę usług

mach projektu

rzednika Emi

ka komandytowa

niosłą 145,5 ty
,5 tys. zł (co
nt uzyskał prz

na wartość wy
artości przych
4% wartości p

niejszych, któr
żą: 
ości Emitenta 
i kapitał ludz

y budowlanych

PR i IR dla k

uje usługi najw
hentami Spółk
ługi, 
łpracy – umo
go potrzeb. W
projekt lub dłu

Usługi w rama

IIMMAAGGEE  AADDVVII

h w mediach 
a spotkań z 

az fakt indywid
usług realizow
o rozpisania u
nym do prowa
 jest przedst
. 

tenta* w 2009

a pod firmą Pub

ys. zł. Usługi 
o stanowiło ok
zychód w wys

niosła 243,7 t
hodów spółki w
rzychodów og

re w sposób n

jednymi z naj
ki. Wartości t

h), co powoduj

kilkunastu pod

wyższej jakoś
ki oraz realizo

owa zawierana
W zależności 
ugoterminową 

64,64%

ch projektu

IISSOORRSS  SSppóółłkkaa

4466  ||  SS

na temat ko
inwestorami, 

dualnie dobier
wanych w ram
udziału poszc
adzonej przez
awienie przyc

9 r. (w tys. zł)

blic Image Advi

świadczone 
k. 82,81% pr
sokości ok. 25

tys. zł. Usługi 
w 2009 r. ogó

gółem). 

najistotniejszy

jważniejszych
te nie generu
je możliwość 

dmiotów notow

ci, których sk
owany sposób

a z każdym z
od oczekiwa
współpracę w

aa  AAkkccyyjjnnaa 

SS tt rr oo nn aa   

ontrahenta 
pomoc w 

ranego dla 
mach stałej 

zególnych 
z Emitenta 
chodów w 

) 

 
isors Kordel 

w ramach 
rzychodów 
5 tys. (ok. 

w ramach 
ółem) oraz 

y wpływają 

 nośników 
ują dużych 
uzyskania 

wanych na 

kuteczność 
b płatności 

z klientów 
ań klienta 
w ramach 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      4477  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

– duża baza współpracujących z Emitentem kontrahentów – Emitent świadczy usługi na rzecz 
kilkunastu podmiotów  

– współpraca z podmiotami na zasadzie projektu lub abonamentu – powoduje to realizację 
określonych wspólnie przez Emitenta i kontrahenta celów (np. upublicznienie spółki) przy założeniu 
elastyczności zasad współpracy    

– wynagrodzenie w ramach success fee lub w ramach abonamentu – system wynagradzania przyjęty 
przez Emitenta polega na płatnościach za świadczone usługi w ramach success fee (w przypadku 
realizacji zamierzonych celów), w ramach abonamentu (w przypadku realizacji zamierzonych celów 
gwarantujących stabilne comiesięczne przychody) oraz w innych formach, dostosowanych do 
możliwości finansowych Spółki (np. w szczególnych przypadkach możliwa jest zapłata w formie akcji 
Emitenta) 

 
 
Kontrahenci  
Emitent w zakresie świadczonych usług współpracuje z podmiotami wprowadzonymi do alternatywnego systemu 
obrotu jak i z podmiotami z rynku regulowanego. Najbardziej rozpoznawalnymi kontrahentami Emitenta są: 
 
Black Pearl Capital S.A. 
Podmiot ten jest funduszem typu private equity, za pomocą którego grupa 
inwestycyjna Totmes i WDM inwestują na rynku niepublicznym. Fundusz BPC 
inwestuje w spółki z dużym potencjale rozwoju z różnych branż. „Czarna Perła” 
zainteresowana jest głównie spółkami generującymi zysk netto, dla których 
prognozowany wskaźnik P/E nie przekracza 5. Wartość inwestycji w jeden 
podmiot to maksymalnie 1 mln zł. 
 
CEE Capital Sp. z o.o. 
Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect. W ramach 
kompleksowej obsługi spółka CEE Capital sp. z o.o. zarządza 
wszystkimi etapami związanymi z upublicznieniem przedsiębiorstwa 
i wprowadzenia jego instrumentów finansowych na rynek 
NewConnect. 
 
Chemoservis-Dwory S.A. 
Spółka notowana na rynku regulowanym Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
Głównym źródłem przychodów spółki jest 
świadczenie usług z zakresu utrzymania ruchu na instalacjach przemysłowych - przede wszystkim dla przemysłu 
chemicznego i energetycznego. Oferta spółki obejmuje remont maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych oraz 
usługi budowlano-montażowe. 
 
Dent-a-Medical S.A. 
Spółka publiczna, notowana w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect. Dent-a-Medical S.A. prowadzi sieć klinik 
stomatologicznych, wyspecjalizowanych w kompleksowym 
i profesjonalnym zarządzaniu zdrowiem i estetyką zębów. 
 
Emmerson S.A.  
Spółka ta jest jednym z liderów we wszystkich sektorach rynku 
nieruchomości w Polsce. Działa poprzez oddziały w 
największych miastach Polski. Szeroka oferta firmy zawiera 
mieszkania, domy, nieruchomości biurowe i handlowe, grunty, 
działki, nieruchomości przemysłowe oraz centra magazynowe na sprzedaż i do wynajęcia. 
 
Euroimplant S.A. 
Spółka biotechnologiczna, notowana w alternatywnym systemie obrotu 
na rynku NewConnect. Działalność istniejącej od 2006 roku firmy 
obejmuje projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie nauk biologicznych i medycznych. Celem strategicznym 
spółki jest opracowywanie i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań z 
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zakresu inżynierii tkankowej, 
 
Ibiza Ice Cafe S.A. 
Ibiza Ice Cafe S.A. jest przedsiębiorstwem usługowym 
działającym w segmencie lodów i deserów lodowych branży 
spożywczej. Spółka ta tworzy i zarządza siecią nowoczesnych 
lodziarnio – kawiarni z segmentu premium, które zlokalizowane 
są w największych miastach Polski. 
 
LUG S.A.  
Spółka publiczna, notowana na ryku NewConnect. Jeden z największych 
producentów opraw przemysłowych i dekoracyjnych. Oferta firmy obejmuje 
szeroką gamę opraw zewnętrznych do iluminacji budynków, oświetlenia stacji 
paliw, ulic czy też parkingów. Oprawy wnętrzowe posiadają zastosowanie w 
salach sprzedaży, biurach, pasażach handlowych oraz marketach.  
 
PGS Software S.A. 
Polska firma informatyczna, świadcząca usługi programistyczne oraz 
outsourcingowe. Firma notowana jest na rynku NewConnect. Klientami 
spółki są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże korporacje, głównie z 
obszarów USA i Europy. Przedsiębiorstwo to posiada doskonałą znajomość 
nowoczesnych technologii oraz głębokie zrozumienie potrzeb biznesowych 
współczesnych organizacji. Spółka ta świadczy usługi outsourcingowe w 
bardzo szerokim zakresie, począwszy od tworzenia aplikacji dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb swoich klientów, poprzez wdrożenia 
poszczególnych produktów aż po długofalowe wsparcie techniczne i rozwojowe. 
 
Sobet S.A. 
Spółka notowana na NewConnect. Firma działająca na terenie 
całego kraju, specjalizująca się w usługach budowy infrastruktury 
oraz pozostałych robót inżynieryjno-budowlanych. Posiada około 
200 wysoko wykwalifikowanych pracowników i grupy stale 
współpracujących z firmą ekspertów z dziedziny budownictwa i 
ekologii. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym parkiem 
maszynowym, składającym się z ponad 50 ciężkich maszyn budowlanych oraz innych wysoko specjalistycznych 
urządzeń. Firma oferuje kompleksową realizację inwestycji w zakresie infrastruktury oraz pozostałych inwestycji 
budowlanych. 
 
SSI S.A. 
Spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 
Początkowo zajmowała się projektowaniem oraz wykonawstwem systemów 
telewizji przemysłowej i systemów alarmowych. Obecnie zajmuje się integracją 
systemów bezpieczeństwa, automatyki budynkowej oraz systemami 
przeciwpożarowymi zarówno w zakresie doradztwa jak i projektowania oraz 
wdrożenia. 
 
Stem Cells Spin Sp. z o.o. 
Stem Cells Spin jest spółką biotechnologiczną typu spin-off. Została ona zawiązana 
przez Akademię Medyczną we Wrocławiu i jej naukowców. Fundamentem powstania 
spółki są objęte zgłoszeniami patentowymi wynalazki dotyczące nowej linii komórek 
macierzystych o symbolu MIC-1 wyprowadzonej z rosnących poroży jelenia 
szlachetnego. Spółka działa w oparciu o unikalną wiedzę i wieloletnie doświadczenie 
jej Twórców – wynalazców i rozwija się w oparciu o prowadzone własne badania. 
 
Vidis Sp. z o.o. 
Firma VIDIS sp. z o.o. to wyspecjalizowany dystrybutor sprzętu prezentacyjnego, 
reprezentujący w Polsce znane, światowe marki. W swojej ofercie posiada 
produkty znanych marek: SANYO, QOMO, AVTEK, VIVITEK, SAMSUNG, 
LUMENS, VISION, ANOTO, PLUS Vision, DELTA Electronics, JUST LAMPS. 
Jako dystrybutor prowadzi również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
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produktów Vivitek oraz Qomo. 
 
LST CAPITAL S.A.   
Spółka ta prowadzi działalność inwestycyjną, głównie na rynku 
inwestycji niepublicznych, określaną jako venture capital, dotyczącą 
inwestycji w projekty inwestycyjne o wysokim potencjale wzrostu 
będące równocześnie w dość wczesnym stadium rozwoju, jak również 
określaną jako private equity, a dotyczącą przedsięwzięć już istniejących, rozwijających się w dużym tempie i 
wymagających dokapitalizowania w celu osiągnięcia dalszego wzrostu ich wartości. 
 
Komfort-Klima S.A 
Komfort-Klima S.A. jest działającą od 1999 roku firmą wyspecjalizowaną w 
świadczeniu usług instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i sanitarnych. 
Spółka działa na terenie całej Polski, posiada biura we Wrocławiu i 
Katowicach. Firma zapewnia kompleksową obsługę swoich klientów. Oferuje 
usługi począwszy od projektowania takich systemów jak: instalacje 
klimatyzacyjne oraz instalacje wentylacyjne, poprzez przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, po montaż, 
uruchomienie instalacji i serwis. 
 
 
Realizacje 
W latach 2008-2010 (do dnia złożenia Dokumentu Informacyjnego) Emitent zrealizował z sukcesem kilkanaście 
prywatnych i publicznych emisji akcji w ramach których jego klienci pozyskali z rynku kapitałowego kilkadziesiąt 
milionów złotych. W ramach realizowanych projektów znalazły się zarówno oferty typu IPO, oferty typu private 
placement przed upublicznieniem spółki jak i oferty wtórne (w tym z prawem poboru). 
Efektem realizacji skutecznych działań z zakresu public relations i investor relations było również zwiększenie 
zainteresowania klientami Emitenta na rynku kapitałowym przekładające się na wzrostu obrotów i kapitalizacji 
poszczególnych spółek (np. Euroimplant S.A. – 2009, LUG S.A. – 2010). 
 
 
Sytuacja operacyjna i finansowa Emitenta po pierwszym kwartale 2010 r. 
Celem przedstawienia zaktualizowanej o dane kwartalne sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta, Spółka 
prezentuje poniżej wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat opublikowane przez Emitenta w 
ramach raportu kwartalnego w dniu 17 maja 2010 r. 
 
Tabela 10 – Wybrane pozycje bilansu Emitenta i jego prawnego poprzednika (w zł) 

Wyszczególnienie Na dzień 
31.03.2010 r.* 

Na dzień 
31.01.2010 r.** 

Na dzień 
31.12.2009r.** 

Na dzień 
31.03.2009 r.** 

Kapitał własny 377 559,08 215 647,71 161 111,145 30 431,96 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 207 614,62 135 069,15 137 982,99 36 605,25 

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 226 148,53 292 503,19 219 941,80 3 476,05 

Zobowiązania 
długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 48 540,35 240 681,31 230 135,31 6 649,34 

 
Tabela 11 – Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta i jego prawnego poprzednika (w zł) 

Wyszczególnienie 
Za okres 

od 01.01.2010 r.
do 31.03.2010 r.* 

Za okres
od 01.02.2010 r.
do 31.03.2010 r. 

Za okres 
od 01.01.2010 r. 
do 31.01.2010 

r.** 

Za okres
od 01.01.2009 r.
do 31.03.2009 

r.** 

Przychody netto ze 
sprzedaży 132 979,16 58 793,16 74 186,00 32 500,00 
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Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zysk/strata na sprzedaży 61 716,11 5 817,43 55 898,68 25 634,17 

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej 61 715,32 5 816,84 55 898,48 25 611,22 

Zysk/strata brutto 72 105,63 17 569,37 54 536,26 25 611,45 

Zysk/strata netto 69 315,63 14 779,37 54 536,26 25 611,45 
* W związku z faktem, iż do dnia 31 stycznia 2010 roku Emitent funkcjonował w innej formie prawnej, tj. jako Public Image 
Advisors Kordel spółka komandytowa, w powyższej tabeli przedstawiono dane zagregowane sumujące wyniki osiągnięte 
zarówno przez poprzednika prawnego Emitenta w okresie pomiędzy 1 stycznia 2010 r. a 31 stycznia 2010 roku, oraz przez 
Emitenta, w okresie od 1 lutego 2010 roku do 31 marca 2010 roku. W przypadku zysku netto uwzględniona została zarówno 
wartość zysku netto wypracowanego przez Emitenta w okresie od 1 lutego 2010 r. do 31 marca 2010 r., jak i wartość zysku 
brutto wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 stycznia 2010 roku przez prawnego poprzednika Emitenta. 
** Dane dla prawnego poprzednika Emitenta, spółki Public Image Advisors Kordel sp. k. 
 
W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży wzrosły o 309%, do 132 979,16 zł z 32 500 zł rok wcześniej. 
Jest to konsekwencja istotnego wzrostu skali prowadzonej działalności w I kwartale 2010 roku w porównaniu do 
analogicznego okresu rok wcześniej. Jednocześnie o 170,6% wzrosła wartość wypracowanego zysku brutto 
Emitenta co pokazuje, iż oprócz istotnego wzrostu przychodów jest on w stanie generować wysokie marże.  
Co istotne, w związku z faktem, iż wyniki I kwartału 2010 roku były w istotny sposób obciążone kosztami 
związanymi ze zmianą formy prawnej działalności oraz innymi kosztami związanymi z planowanym 
wprowadzeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku NewConnect, w ocenie Zarządu Emitenta wyniki kolejnych 
kwartałów 2010 roku cechować będzie zarówno dalszy istotny wzrost generowanych przychodów, wyniku netto i 
brutto, jak również jeszcze lepszy niż w I kwartale 2010 roku stosunek wypracowanego wyniku brutto i netto w 
stosunku do przychodów.  
W związku z zaprezentowanymi powyżej osiągniętymi wynikami finansowymi Emitent podtrzymuje w całości 
prognozy finansowe zakładające osiągnięcie w 2010 roku 650 tys. zł przychodów oraz 500 tys. zł zysku netto. 
Zgodnie z zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym sprawozdaniu finansowym, w 2009 roku w firmie 
prawnego poprzednika Emitenta, spółce Public Image Advisors Kordel Sp. k. średnie zatrudnienie wynosiło jedną 
osobę. W związku z dynamicznym rozwojem Emitenta i pozyskiwaniem kolejnych klientów, w pierwszym kwartale 
2010 r. zatrudnienie wzrosło do trzech osób, a w najbliższym czasie Spółka planuje zatrudnienie kolejnej osoby. 
Wspomniane osoby są zatrudniane przez Emitenta w ramach umowy o pracę. Ponadto Emitent na stałe 
współpracuje z kolejnymi czterema osobami w ramach umów zlecenia lub zakupu zafakturowanych usług.  
 
Oprócz realizacji umów o charakterze długoterminowym, w I kwartale 2010 roku Emitent aktywnie poszukiwał 
nowych klientów. Przełożyło się to na istotny wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu 2009 roku 
jak i na wzrost oczekiwań co do przychodów w kolejnych kwartałach 2010 roku. 
Emitent rozbudował również portfolio świadczonych usług. Wprowadzono do niego m.in. przygotowywanie 
wniosków o dotacje unijne dla spółek publicznych oraz planujących upublicznienie, jak również szereg usług 
dodanych, takich jak budowa stron internetowych oraz aplikacji uzupełniających (np. interaktywne wykresy 
notowań giełdowych) oraz szkolenia medialne. 
 
4.12.2 Otoczenie rynkowe Emitenta 
 
4.12.2.1 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 
 
Emitenta skupia swoją działalność na obszarze Polski, powoduje to zatem bardzo dużą zależność kondycji 
finansowo-majątkowej Spółki od sytuacji makroekonomicznej Polski.  
 

• Wskaźniki makroekonomiczne 
Sytuacja gospodarcza Polski jest dobrze odzwierciedlana poprzez wskaźniki makroekonomiczne, do 
najważniejszych z nich można zaliczyć: 

– dynamikę Produktu Krajowego Brutto; 
– wskaźnik inflacji; 
– wzrost realny wynagrodzeń brutto; 
– stopę bezrobocia. 
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W 2008 roku i pierwszym kwartale 2009 roku nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu gospodarki Polski. Pomimo 
notowanych w tym czasie w wielu obszarach gospodarki oznak spowolnienia, Polska należała do krajów 
o najwyższym wzroście PKB w Unii Europejskiej. W II i III kwartale 2009 roku szacowane tempo wzrostu PKB 
kraju przejawiło symptomy odwrócenia negatywnego trendu spadkowego gospodarki oraz dało nadzieję na 
kontynuację stabilnego jej wzrostu w kolejnych okresach. 
 
Kumulacja niekorzystnych zjawisk na globalnych rynkach finansowych oraz pogarszająca się koniunktura 
w gospodarce światowej, wpływały na stopniowe osłabienie dynamiki popytu zagranicznego, a pośrednio 
oddziaływały na postawy przedsiębiorców krajowych na przełomie 2008 i 2009 r. Od połowy 2008 r. obniżała się 
dynamika produkcji w przemyśle, a w IV kwartale 2008 r. produkcja sprzedana ukształtowała się poniżej poziomu 
sprzed roku. W ostatnich miesiącach 2008 roku na rynku pracy nastąpiło osłabienie obserwowanych dotychczas 
pozytywnych tendencji. W IV kwartale spowolnieniu uległa wzrostowa dynamika wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, jednak w całym 2008 r. wzrosły one bardziej niż przed rokiem.  
 
Obserwowane w pierwszych miesiącach 2009 r. zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarki Polski wynika przede 
wszystkim ze spowolnienia gospodarczego na światowych rynkach finansowych oraz dużej niepewności co do 
kształtowania się sytuacji gospodarczej Polski i świata w nadchodzących latach.  
 
Trzeci kwartał 2009 r. charakteryzował się wyższym tempem wzrostu gospodarczego niż kwartał poprzedni. 
Wzrost PKB brutto w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wyniósł 1,8%. Był to już drugi 
kwartał z rzędu, w którym dynamika PKB rosła. Wzrost ten jest stosunkowo niewielki, jednak w opinii analityków 
IBnGR pozwala na oczekiwanie coraz lepszych wyników w kolejnych okresach i zakończenie występujących do 
tej pory negatywnych tendencji rynkowych. 
 
Tabela poniżej przedstawia zmiany najważniejszych wskaźników w okresie od 2006 roku do 2010 roku (prognozy 
wg IBnGR). 
 
Tabela 12 Ważniejsze wskaźniki makroekonomiczne Polski w latach 2006-2008 oraz prognozy na lata 
2009-2010 
Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009P 2010P 

Dynamika wzrostu PKB 6,2% 6,8% 5,0% 1,4% 2,2% 

Inflacja 1,0% 2,5% 4,2% 2,5% 2,4% 

Wzrost realny wynagrodzeń brutto 4,1% 6,3% 5,4% 1,8% 1,8% 

Stopa bezrobocia 14,9% 11,4% 9,5% 12,6% 12,9% 
P – dane prognozowane 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny – www.stat.gov.pl, IBnGR „Kwartalne prognozy makroekonomiczne nr 64”, 
www.ibngr.edu.pl 
 
 
Dynamika wzrostu PKB 
Wg wstępnych danych GUS, produkt krajowy brutto w 2008 r. był wyższy niż przed rokiem o ok. 5,0% (wobec 
odpowiednio 6,8% w 2007 r.). W głównej mierze do takiego wyniku przyczyniło się budownictwo, którego wartość 
dodana zwiększyła się o 9,1% w stosunku do 2007 roku. Kolejnymi sektorami, które w znaczący sposób wpłynęły 
pozytywnie na tempo wzrostu PKB w 2008 r. były: eksport towarów i usług (wzrost o 7,1% r/r) oraz spożycie 
ogółem (wzrost o 6,3% r/r). Niepokojącym sygnałem jest spadek wartości dodanej brutto w przemyśle 
w pierwszych dwóch kwartałach 2009 r. o 5,5% (w stosunku do I i II kwartału 2008 r.). 
 
Spadek tempa wzrostu PKB, był przede wszystkim podyktowany ochłodzeniem popytu krajowego m.in. poprzez 
wzrost stóp procentowych i znaczącym, w porównaniu z ostatnimi latami, osłabieniu siły nabywczej pieniądza. 
Wzrost popytu krajowego uległ istotnemu osłabieniu w stosunku do notowanego przed rokiem (5,5%, wobec 
8,7%). Znacznie wolniejsza, po bardzo wysokim wzroście w dwóch poprzednich latach, była dynamika akumulacji 
(wzrost o 2,9%), w związku z osłabieniem tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe do 8,2% (z 17,6% 
w 2007 r. i 14,9% w 2006 r.). Szczególną uwagę należy zwrócić na olbrzymią stopę inwestycji w gospodarce 
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przeciwdziałania bezrobociu i po ich zakończeniu powracający do ewidencji. Według urzędów pracy znaczną 
część rejestrujących się bezrobotnych stanowią osoby, z którymi pracodawcy nie zdecydowali się przedłużyć 
umów zawartych na czas określony oraz powracający z zagranicy. 
Według danych GUS w ciągu 2008 r. z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało w sumie ok. 
428,8 tys. osób. W powiatowych urzędach pracy zgłoszono 1142,7 tys. ofert pracy. Na końcu grudnia 2008 r. na 
1 ofertę pracy przypadało 49 bezrobotnych zarejestrowanych, wobec 39 w 2007 r., 158 w 2005 r. i 473 w 2000 r. 
Obserwowana jest więc w dalszym ciągu zmniejszająca się różnica pomiędzy ilością ofert a liczbą osób 
pozostających bez pracy. 
 
Stopa bezrobocia na koniec pierwszego półrocza 2009 r. wyniosła 10,7%. Oznacza to jej spadek o ok. 0,5% 
względem końca pierwszego kwartału 2009 r. Według analityków z IBnGR poprawa ta ma jedynie charakter 
sezonowy. Względem półrocza 2008 r., stopa bezrobocia wzrosła o ok. 1,3%. Wzrost bezrobocia spowodowany 
jest trwającym od dłuższego czasu spowolnieniem gospodarczym, które poprzez sukcesywne zmniejszanie 
wartości produkcji i świadczonych usług wymusza w części przedsiębiorstw redukcję zatrudnienia. Tendencję tą 
potwierdzają zmniejszenie się przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej, spadek liczby zatrudnionych 
oraz obniżenie realnej dynamiki wynagrodzeń. 
 
Lepsze od oczekiwanych wyniki tempa wzrostu gospodarki przyczyniły się do zmniejszenia negatywnych trendów 
w poziomie bezrobocia w Polsce. W trzecim kwartale 2009 r. brak dalszego pogarszania się sytuacji na rynku 
pracy spowodowany był działaniem czynników sezonowych. Spowolnienie gospodarcze obejmuje jednak coraz 
więcej obszarów rynków pracy. Na koniec III kw. 2009 r. stopa bezrobocia wyniosła 10,9%, co oznacza jej wzrost 
względem II kw. 2009 r. oraz wzrost o 2% względem roku 2008. Eksperci z BIEC przewidują, że w czasie 
zimowym poziom bezrobocia może znacząco wzrosnąć. 
 
Analitycy z IBnGR prognozują, że bezrobocie pod koniec 2009 r. znacznie się zwiększy ze względu na 
zakończenie sezonowych prac w usługach, rolnictwie i turystyce i wyniesie ok. 12,6%. Jak się okazało szacunki 
były trochę przesadzone, gdyż na początku stycznia 2010 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało, 
że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła w grudniu 2009 roku 11,9% i w porównaniu do miesiąca 
poprzedniego wzrosła o 0,5 punktu procentowego. Oznacza to także zwiększenie stopy bezrobocia względem 
2008 r. o ok. 2,4%. Analitycy IBnGR ponadto przewidują wyhamowanie negatywnych tendencji na rynku pracy 
poprzez zmniejszenie dynamiki wzrostu wartości stopy bezrobocia o ok. 0,6% na koniec 2010 r. 
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4.12.3 Rynek usług public relations i investor relations 
 
Public relations to stosunkowo młoda branża. Za jej początki przyjmuje się rok 1923, kiedy to Edward Bernays, 
uznawany dziś za „ojca PR” wydał swoją pierwszą publikację na temat public relations „Krystalizowanie opinii 
publicznej”. Od tego momentu dziedzina ta zaczęła się bardzo szybko rozwijać.  
W ujęciu teoretycznym istnieje wiele zróżnicowanych definicji określających pojęcie public relations. W zależności 
od autora, poszczególne definicje prezentują w zróżnicowany sposób istotę, charakter, jak również podstawowe 
funkcje i cele public relations. Zdaniem Edwarda Bernays’a, uważanego za ojca pojęcia „public relations to 
staranie o pozyskanie społecznego wsparcia dla działań, spraw, ruchów społecznych i organizacji poprzez 
informację, perswazję i dostosowanie”. Dość częstym źródeł cytowania przez wielu specjalistów jest również 
Brytyjski Instytut Public Relations, wedle którego „public relations to świadome, planowane i ciągłe wysiłki, mające 
na celu ustanowienie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia między organizacją a jej otoczeniem”. 
 
W wyniku dynamicznego rozwoju rynku kapitałowego oraz specjalizacji public relations bardzo szybko w ramach 
istniejącej dziedziny wykształciła się i wykrystalizowała jej węższa dyscyplina – inwestor relations (relacje 
inwestorskie), której początki przyjmuje się na lata trzydzieste XX wieku, kiedy to przyjęto w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki pierwsze ustawy o papierach wartościowych oraz ich obrocie. Uchwalenie obu tych 
aktów prawnych, jak również wcześniejsze lata kryzysu na rynkach finansowych oraz obawy związane z 
nadużyciami w emisji i obrocie sprawiły, iż niezbędnym czynnikiem poprawy jakości funkcjonowania rynku było 
wykształcenie a przez to poprawa w komunikacji pomiędzy notowanymi spółkami a inwestorami. 
W związku z dość krótką historią powojennego, polskiego rynku kapitałowego, investor relations bardzo często 
kojarzone było i nadal jest z pojęciem public relations, a nawet z reklamą bądź promocją. Pomimo istniejących 
podobieństw takich jak informowanie otoczenia o spółce, każda z powyższych dziedzin stanowi nieco odmienną 
formę wpływającą na relacje pomiędzy podmiotami a ich otoczeniem. Do zadań PR należy przede wszystkim 
komunikacja w relacjach reprezentowanego podmiotu z szeroko pojętym otoczeniem. PR odpowiada też za 
tworzenie i utrzymywanie pożądanego wizerunku spółki. Natomiast rolą investor relations jest przede wszystkim 
kształtowanie i prowadzenie wizerunku firmy wśród społeczności inwestorów, czego celem jest chęć utrzymania 
oraz zwiększania zainteresowania ze strony inwestorów. 
 
Investor relations określane jest jako zespół świadomych, planowanych i systematycznych działań 
podejmowanych przez spółkę w celu ustanowienia i utrzymania komunikacji w szczególności na poziomie 
finansowym, pomiędzy spółką a inwestorami zarówno obecnymi jak i potencjalnie możliwymi. Do praktycznych 
przejawów prowadzonej przez spółki działalności investor relations można zaliczyć: 

 Wypełnianie przez spółkę obowiązków informacyjnych w związku z istniejącymi regulacjami prawnymi, 
 Ograniczenia ryzyka inwestycyjnego dzięki rzetelnej komunikacji, 
 Wiarygodna wycena papierów wartościowych spółki, 
 Kształtowanie stabilności finansowej poprzez odpowiednia politykę informacyjną, 
 Utrzymanie i pozyskiwanie zaufania wśród interesariuszy. 

Warto podkreślić, że prowadzona i rozwijana w spółkach działalność IR jest w dużym stopniu kształtowana przez 
ogólnoświatowe trendy. Pomimo silnego wzrostu zainteresowania oraz rozwoju i specjalizacji w dziedzinie IR, 
wciąż nie wszystkie spółki prowadzą pożądane działania w zakresie relacji inwestorskich. W obecnych warunkach 
rynkowych, wypełnianie i prowadzenie przez spółki obowiązków informacyjnych w związku z istniejącymi 
regulacjami prawnymi oraz prowadzoną przez spółki działalnością public relations, wydaje się niewystarczające.  
Coraz wyższy poziom świadomości ekonomicznej wśród inwestorów stwarza konieczność rozwijania 
dodatkowych płaszczyzn komunikacji pomiędzy spółkami a inwestorami. 
 
W oparciu o przeprowadzone przez Polski Instytut Relacji Inwestorskich badania w 2006 r. wśród spółek 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ( odpowiedzi udzieliło 88 podmiotów), przeszło 
85% z nich za jedno z najistotniejszych narzędzi wspierających i realizujących działania investor relations uważa 
stronę internetową. Jednak najczęściej udzielaną odpowiedzią było one-on-one, które uzyskując aż 88% wskazań 
okazało się najpopularniejszą formą realizacji polityki IR. Równie powszechne zdaniem reprezentantów spółek 
jest roadshow, a wynik 72% wskazań świadczy o dużym wpływie tej formy relacji podmiotów publicznych z 
inwestorami. Wśród pozostałych form kształtowania relacji spółek z otoczeniem inwestycyjnym, zarządzający 
wskazali konferencje prasowe oraz bezpośredni kontakt telefoniczny. W przeciwieństwie do państw rozwiniętych, 
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w Polsce dni inwestorskie oraz elektroniczne newslettery nie cieszą się jeszcze istotnym zainteresowaniem wśród 
inwestorów.  
Warto zwrócić też uwagę, na badania częstotliwości kontaktów osób reprezentujących spółki z inwestorami. Z 
badań tych wynika, że w przeciętnej polskiej spółce, której walory notowane są na rynku giełdowym, spotkania z 
inwestorami odbywają się raz w miesiącu bądź przynajmniej raz na kwartał. Specjaliści dokonali też 
merytorycznej oceny pod kątem IR, przeprowadzanych przez zarządy spotkania na 82%. 
W ankietach przekazanych analitykom oraz przedstawicielom zagranicznych inwestorów,  na temat poziomu 
realizowanej w Polsce działalności investor relations, za największe mankamenty analitycy uznali przeciętny 
poziom dostępności do informacji spółek. Zwrócono też uwagę na niski poziom zaangażowaniu do współpracy 
wśród niektórych podmiotów, zagraniczny przedstawiciele skarżyli się natomiast, na słabszy w odniesieniu do ich 
krajów macierzystych poziom dostępności do informacji. 
Wśród słabości w dostępie do informacji, najczęściej zwracano uwagę na niską jakość informacji o otoczeniu 
rynkowym, strategii oraz przyszłych prognoz. Nisko oceniano też dane odnoszące się do przewidywanych zmian i 
trendów. 
Poza najsłabiej opisywanymi i rozwiniętymi obszarami polityki informacyjnej, za mankamenty polskich relacji 
inwestorskich uznano niewystarczające dostosowanie zawartości informacji do potrzeb inwestorów, formułowane 
informacje o charakterze niefinansowym jak również jakość i dostępność zarządu. 
Powyższe badanie wskazywać mogą na wciąż słaby i niedostateczny rozwój branży investor relations w 
porównaniu z państwami rozwiniętymi. Krótka historia polskiego rynku kapitałowego, niedostateczne 
przygotowanie kadrowe i merytoryczne osób odpowiedzialnych w spółkach za relacje z inwestorami, a w końcu 
niewystarczające przygotowanie merytoryczne wśród polskich inwestorów zwracają uwagę na wciąż konieczny i 
spory rozwój polskiego rynku giełdowego w obszarze public relations oraz inwestor relations. Stwarza to 
oczywiście szansę dla wielu spółek, które zdecydują się w przyszłości przeprowadzić pożądane zmiany zarówno 
w obszarach na rzecz poprawy relacji z otoczeniem inwestorskim. Taka poprawa ma szansę realizacji dzięki 
zaangażowaniu oraz współpracy spółek wraz z wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi w obszarze 
IR oraz PR.  
 
 
Ilość podmiotów debiutujących na rynku NewConnect i GPW 
Działalność Emitenta, ze względu na wąską specjalizację w zakresie świadczenia usług PR i IR na rzecz spółek 
publicznych, uzależniona jest od ilości podmiotów notowanych na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie 
obrotu oraz ilości podmiotów ubiegających się o dopuszczenie lub wprowadzenie do zorganizowanego systemu 
obrotu ich instrumentów finansowych. W związku z powyższym Emitent prezentuje dane dotyczące ilości 
podmiotów, które debiutowały w poszczególnych latach na rynku regulowanym i w ASO oraz ilość obecnie 
notowanych w zorganizowanym systemie obrotu przedsiębiorstw, które mogą pośrednio wpływać na wartość 
zapotrzebowania na świadczone przez Spółkę usługi. 
 
W latach 2005-2007 na rynku kapitałowym można było wyraźnie zauważyć efekty trwającej w tych latach hossy. 
Koniec 2007 roku i 2008 rok przyniosły korektę bardzo dużych wzrostów z lat poprzednich, co wpłynęło 
negatywnie na nastroje inwestorów i podmiotów chcących pozyskać kapitał oraz poskutkowało spadkiem liczby 
debiutów na rynku głównym GPW. Ponadto znaczący wzrost wartości umorzeń jednostek funduszy 
inwestycyjnych w stosunku do wpłat do funduszy pogłębił efekt korekty.  
W pierwszej połowie 2009 roku możliwe było do zaobserwowania znaczące ożywienie na rynku regulowanym 
GPW i NewConnect. Indeksy wzrosły, w stosunku do minimów z pierwszych miesięcy 2009 roku, nawet 
o kilkadziesiąt procent. Fakt ten wskazywał na stopniowe polepszanie się koniunktury na rynku kapitałowym, 
które poskutkowało zwiększeniem liczby debiutujących na NewConnect i na rynku regulowanym podmiotów. 
W 2010 tendencje te powinny się utrzymywać, co stwarza szanse dla podmiotów specjalizujących się w obsłudze 
PR i IR w zakresie zwiększenia popytu na oferowane przez firmy z tej branży usługi. 
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public relations. Bardzo prawdopodobna jest również dalsza krystalizacja i specjalizacja branży poprzez 
konsolidację oraz  intensyfikację procesów przejęć oraz łączeń mniejszych podmiotów przez konkurencyjne spółki 
oraz proces formowania kolejnych grup kapitałowych. Wielu ekspertów w ciągu kilku najbliższych lat spodziewa 
się również dalszej ekspansji zagranicznych podmiotów na polski rynek PR. Następstwem tego zjawiska powinna 
być jeszcze wyższa jakość świadczonych przez agencje PR usług i poszerzenie spektrum oferowanych prac. 
Napływ kolejnych wysoce wyspecjalizowanych podmiotów na polski rynek public relations powinien wpłynąć na 
dalszą popularyzację tej dziedziny a w konsekwencji poszerzenie dotychczasowej grupy klientów co również 
powinno wpłynąć na dalszy rozwój PR w Polsce.  
 
 
4.12.4 Strategia 
 
Głównym celem strategicznym Zarządu Emitenta jest upublicznienie Spółki celem uzyskania prestiżu spółki 
publicznej i zwiększenia wiarygodności Spółki w oczach swoich kontrahentów, których instrumenty finansowe są 
obecnie notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym. Powyższe 
stanowi najistotniejszy czynnik, który spowodował ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu 
obrotu na rynku NewConnect papierów wartościowych Emitenta. 
 
W obszarze inwestycji rzeczowych w 2010 r. Emitent przewiduje inwestycje m.in. w zwiększenie mocy 
produkcyjnych (zwiększenie zatrudnienia, szkolenia dla pracowników), marketing, aktywa trwałe a także nabycie 
akcji/udziałów innych podmiotów działających na rynku.  
 
Wpływy brutto z emisji akcji serii B i C wyniosły ok. 700 tys. zł. Emitent zakłada wykorzystanie środków z emisji 
na rozwój działalności w następującym zakresie: 

– w związku ze znaczącym, planowanym wzrostem Spółki przewiduje się zwiększenie zatrudnienia oraz 
szkolenia dla pracowników – do 100 tys. zł 

– przejęcie spółki z branży PR/IR, nabycie akcji/udziałów w podmiocie świadczącym usługi w zakresie 
doradztwa prawnego – wraz z klientami – do 400 tys. zł 

– inwestycje w aktywa trwałe (w tym sprzęt komputerowy) oraz biuro – do 100 tys. zł 
– inwestycje w rozbudowę portfolio produktowego (m.in. pozyskiwanie środków unijnych, własny dział 

graficzny) oraz marketing – do 50 tys. zł 
– środki obrotowe – do 50 tys. zł 

 
Plan inwestycyjny Emitenta będzie realizowany zarówno ze środków własnych (m.in. wpływy z emisji akcji serii B 
i C, zysk netto), jak również poprzez pozyskanie finansowania zewnętrznego (w szczególności kredyty bankowe). 
 
Emitent planuje rozbudowę prowadzonej działalności poprzez rozszerzanie portfolio świadczonych usług na rzecz 
obecnych klientów i potencjalnych przyszłych kontrahentów, tak aby docelowa struktura działalności firmy była 
następująca: 
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Emitent dokonał zapisu na akcje spółki Ibiza Ice Cafe S.A. w grudniu 2009 r. na kwotę 36 600 zł. Spółka 
zrealizowała zyski w dniu debiutu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada akcji 
ani praw do akcji spółki Ibiza Ice Cafe S.A. 
 
 

4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym 

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie jest podmiotem postępowania upadłościowego, 
układowego lub likwidacyjnego. 
 

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: 
ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych 
postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta 

 
W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe lub egzekucyjne. 
Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić, iż w najbliższej przyszłości Spółka 
może stać się podmiotem postępowań przed organami rządowymi. 
 

4.16 Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed 
organami rządowymi, postępowań sądowych lub 
arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za 
okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, 
które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to 
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, 
lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 
Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub 
arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ponadto Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa aby 
stał się podmiotem tych postępowań w najbliższej przyszłości. 
 

4.17 Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji 
zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, 
które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na 
realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 
 

4.18 Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach 
mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 
okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 
zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

 
W dniu 26 października 2009 r. prawny poprzednik Emitenta, spółka Public Image Advisors Kordel Sp. k. zawarła 
umowę inwestycyjną ze spółką Black Pearl Capital S.A. w organizacji, w ramach której Emitent otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł na dalszy rozwój działalności. Postanowienia umowy obejmowały m.in. 
możliwość konwersji pożyczki na akcje nowej emisji po przekształceniu Emitenta w spółkę akcyjną. Cena po 
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jakiej zostaną objęte akcje nowej emisji została ściśle określona. Konwersja pożyczki na akcje Emitenta nastąpiła  
w ramach emisji akcji serii B w lutym 2010 r., która została w całości skierowana do firmy Black Pearl Capital S.A. 
 
Dnia 28 grudnia 2009 r. w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przed notariuszem Januszem Rudnickim, na 
posiedzeniu wspólników spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa podjęto uchwałę w sprawie 
przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel sp. k. w spółkę PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. 
(Repertorium A Nr 19877/2009). Kapitał zakładowy spółki akcyjnej został określony na kwotę 100 000 zł i dzieli 
się na 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. 
 
W dniu 23 grudnia 2009 r. Emitent dokonał zapisu na akcje spółki Ibiza Ice Cafe S.A. na kwotę 36 600 zł. Spółka 
zrealizowała zyski w dniu debiutu. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent nie posiada akcji 
ani praw do akcji spółki Ibiza Ice Cafe S.A. 
 
W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne inne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki 
z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie 
Informacyjnym. 
 

4.19 Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, 
majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz 
innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po 
sporządzeniu danych finansowych 

 
W lutym i marcu 2010 r. Emitent przeprowadził ofertę prywatną akcji serii B i C, celem pozyskania środków na 
dalszy na rozwój Spółki. W ramach oferty objętych zostało: 

– 175.000 akcji po cenie emisyjnej 1,17 zł za akcję – akcje objęte przez Black Pearl Capital S.A. w ramach 
realizacji postanowień umowy pożyczki konwertowanej na akcje z 26 października 2009 r., 

– 50.000 akcji po cenie emisyjnej 10,00 zł za akcję. 
Łączne wpływy brutto z emisji akcji serii B i C są na poziomie 0,7 mln zł. Dzięki pozyskanym środkom Emitent 
planuje realizację wskazanych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym celów strategicznych. 
 
Na podstawie umowy przedwstępnej zawartej 1 lutego 2010 r. Emitent zobowiązał się do nabycia 16 500 akcji 
spółki Emmerson S.A. za łączną kwotę 30 525,00 zł po upublicznieniu spółki Emmerson S.A. 
 
W dniu 3 marca 2010 r. Emitent zawarł umowę przedwstępną ze spółką Stem Cells Spin sp. z o.o. w ramach 
której spółka Stem Cells Spin sp. z o.o. zobowiązała się do sprzedaży Emitentowi po cenie nominalnej 900 000 
akcji imiennych serii A spółki Bio Inventions S.A. po upublicznieniu tego przedsiębiorstwa. 
 
W dniu 11 maja 2010 roku Spółka zawarła umowę, na podstawie której w zamian za cenę 50.000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) nabyła od spółki Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Sp. z o.o. 74.800.000 (słownie: 
siedemdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy) praw poboru akcji serii F notowanej na rynku NewConnect spółki 
Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. Nabycie przedmiotowych praw poboru zostało dokonane z zamiarem 
dalszej odsprzedaży. 
 
W dniu 19 maja 2010 roku Zarząd Emitenta powziął informację o wpłynięciu do Spółki podpisanych umów zbycia 
234.000 (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące) akcji imiennych serii A spółki Bio Inventions S.A. w zamian 
za cenę sprzedaży w wysokości 96.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Akcje będące 
przedmiotem sprzedaży nie są aktualnie przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. 
 
W opinii Emitenta, poza wskazanymi powyżej zdarzeniami nie występowały inne istotne zmiany w sytuacji 
gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta istotnych dla działalności Spółki po sporządzeniu danych 
finansowych wskazanych w pkt 5 niniejszego Dokumentu Informacyjnego.  
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4.20 W odniesieniu do osób zarządzających i osób nadzorujących 
Emitenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin 
upływu kadencji, na jaką zostali powołani 

 
4.20.1 Zarząd Emitenta 
 
Tabela 13  Zarząd Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Daniel Kordel Prezes Zarządu 1 luty 2010 31 styczeń 2015 
Źródło: Emitent 
 
Zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 Statutu Zarząd Emitenta składa się od jednego do trzech członków, a jego 
kadencja trwa pięć lat. Ponadto Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu 
powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 
pozostałych członków Zarządu. 
Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 
Zarządu. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. mandat członka Zarządu wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo 
odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. 
Członkowie Zarządu Emitenta są powoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza określa liczbę członków 
Zarządu na każdą kadencję z wyjątkiem pierwszego Zarządu Emitenta, który został powołany przez posiedzenie 
wspólników prawnego poprzednika Emitenta, spółki Public Image Advisors Kordel sp. k. 
Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Emitenta przed upływem kadencji, jak również 
zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd. 
Ponieważ członków Zarządu Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu 
Zarządu nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, 
działającego w ramach danej kadencji. 
Aktualnie działający Zarząd Emitenta, to Zarząd pierwszej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 1 lutego 2010 
roku (to jest z dniem rejestracji w KRS przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa 
w Emitenta) i zakończy się z dniem 31 stycznia 2015 roku. 
Aktualny Zarząd Emitenta jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Prezes Zarządu w osobie Pana Daniela 
Kordel. 
 

• Daniel Kordel – Prezes Zarządu 

W 2005 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. W latach 2003-2004 studiował również na Radboud 
University Nijmegeen (Holandia). 
Od 2008 roku Członek Rady Nadzorczej spółki Pragma Inkaso S.A., w latach 2009-2010 Członek Rady 
Nadzorczej spółki Mera Schody S.A., od 2008 roku Investor Relations Manager w ASBISc Enterprises PLC. 
Zdobywał doświadczenie w zakresie PR oraz IR w Comarch S.A., a następnie pracując przy promocji wielu 
pierwszych publicznych ofert akcji, m.in. takich spółek jak NTT System S.A., Kredyt Inkaso S.A., Orzeł Biały S.A., 
przy ofertach wtórnych (Advanced Distribution Solutions S.A., Chemoservis-Dwory S.A., Triton Development 
S.A., PPWK S.A.), przy ofertach prywatnych na rynku NewConnect (m.in. Black Pearl Capital S.A., Grupa 
Prawno-Finansowa Causa S.A., Dent-a-Medical S.A., Euroimplant S.A., Ibiza Ice Cafe S.A., PGS Software S.A., 
BIO Inventions S.A., Sobet S.A., SSI S.A., Wrocławski Dom Maklerski S.A.), zajmując się stałą obsługą IR spółek 
giełdowych (Artman S.A., Elstar Oils S.A., FAM Technika Odlewnicza S.A., Mostostal Zabrze S.A.) oraz PR i 
relacjami inwestorskimi dla firm z różnych segmentów rynku, w tym: informatycznych, budowlanych, medycznych. 
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4.20.2 Rada Nadzorcza Emitenta 
 
Tabela 14  Rada nadzorcza Emitenta 

Imię i nazwisko Stanowisko 
Kadencja 

Od Do 

Dariusz Petliński Przewodniczący Rady Nadzorczej 1 luty 2010 31 styczeń 2015 

Monika Miśkowicz Członek Rady Nadzorczej 1 luty 2010 31 styczeń 2015 

Hanna Petlińska Członek Rady Nadzorczej 25 luty 2010 31 styczeń 2015 

Marian Kordel Członek Rady Nadzorczej 25 luty 2010 31 styczeń 2015 

Anna Kordel Członek Rady Nadzorczej 25 luty 2010 31 styczeń 2015 
Źródło: Emitent 
 
Zgodnie z § 16 ust. 1 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków 
powołanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego 
przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków 
Rady Nadzorczej. 
Zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h., w związku z art. 386 § 2 k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej 
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok 
obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 k.s.h. w związku z art. 386 § 2 
k.s.h., mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady 
Nadzorczej ze składu  Rady Nadzorczej. 
Ponieważ członków Rady Nadzorczej Emitenta powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do 
składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków 
Rady Nadzorczej, działającej w ramach danej kadencji. 
Aktualnie działająca Rada Nadzorcza Emitenta, jest to Rada Nadzorcza pierwszej kadencji. Rozpoczęła się ona 
z dniem 1 luty 2010 roku (to jest z dniem zarejestrowania przekształcenia formy prawnej Spółki) i zakończy się 
z dniem 31 stycznia 2015 r. 
 
Pan Dariusz Petliński i Pani Monika Miśkowicz zostali powołani w skład Rady Nadzorczej na mocy aktu 
przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa w Emitenta i pełnią funkcje członków 
Rady Nadzorczej Emitenta od dnia rejestracji przekształcenia, czyli od 1 lutego 2010 r. 
 
Pan Tadeusz Dykiel, członek Rady Nadzorczej Emitenta powołany w skład Rady Nadzorczej Emitenta na mocy 
aktu przekształcenia spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa w Emitenta, został odwołany ze 
składu Rady Nadzorczej Emitenta na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z 
dnia 25 lutego 2010 r. 
 
Pani Hanna Petlińska, Pan Marian Kordel i Pani Anna Kordel zostali powołani w skład Rady Nadzorczej Emitenta 
odpowiednio na mocy Uchwał nr 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 lutego 
2010 r. 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta obecnej kadencji wchodzą: 

– Pan Dariusz Petliński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
– Pani Monika Miśkowicz – Członek Rady Nadzorczej 
– Hanna Petlińska – Członek Rady Nadzorczej 
– Marian Kordel – Członek Rady Nadzorczej 
– Anna Kordel – Członek Rady Nadzorczej 
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5 Sprawozdania finansowe 
 

5.1 Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych o badanych sprawozdaniach finansowych 
i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, zbadanie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.2 Sprawozdanie finansowe Emitenta za ostatni rok obrotowy, 
wraz z danymi porównawczymi, sporządzone zgodnie 
z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami 
uznawanymi w skali międzynarodowej oraz zbadane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
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5.3 Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania 
finansowego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. 

 

 
 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      8888  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      8899  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9900  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9911  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9922  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9933  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9944  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9955  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9966  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 
  



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9977  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

 

  



 PPUUBBLLIICC  IIMMAAGGEE  AADDVVIISSOORRSS  SSppóółłkkaa  AAkkccyyjjnnaa 
 
 

DDOOKKUUMMEENNTT  IINNFFOORRMMAACCYYJJNNYY      9988  ||  SS tt rr oo nn aa   
 
 

5.4 Sprawozdanie finansowe prawnego poprzednika Emitenta, 
spółki Public Image Advisors Kordel sp. k. za okres od 
01.01.2010 do 31.01.2010 r. 
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5.5 Bilans i rachunek zysków i strat Emitenta za okres luty i marzec 
2010 r. 
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6 Załączniki 
 

6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 
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6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta oraz treść 
podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian 
statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 
 

STATUT SPÓŁKI 
„PUBLIC IMAGE ADVISORS” SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
 

tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego z dnia 25 lutego 2010 r. 
(Repertorium A nr 2858/2010) 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 
1. Firma Spółki brzmi PUBLIC IMAGE ADVISORS SPÓŁKA AKCYJNA. 
2. Spółka może używać skrótu PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A.. 
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. 

 
§2 

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 
 

§3 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 

§4 
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. 
2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały oraz przedstawicielstwa, 

tworzyć lub przystępować do innych spółek i organizacji gospodarczych, także z udziałem 
zagranicznym. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej 
wyrażonej w formie uchwały.  

3. Spółka może uczestniczyć we wszystkich dozwolonych przez prawo powiązaniach organizacyjno-
prawnych. 

 
§ 5 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną, spółki pod firmą Public Image Advisors Kordel 
Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000271243. 
Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Public Image Advisors Kordel Spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie w osobach: 

1. Daniel Karol Kordel, 
2. Wojciech Marcin Gudaszewski, 
3. Adrian Paweł Dzielnicki. 

 
 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 

§6 
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 

1) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 
2) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, 
3) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 
4) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 
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5) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet),  

6) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 
7) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 
8) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 
9) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, 
10) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 
11) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 
12) PKD 64.91.Z Leasing finansowy, 
13) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, 
14) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 
15) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, 
16) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych, 
17) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność, 
18) 63.12.Z Działalność portali internetowych, 
19) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 
20) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych, 
21) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 
22) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga 
odrębnego zezwolenia lub koncesji Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub 
koncesji. 

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie 
większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę 
kapitału zakładowego. 

 
 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

§7 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.500,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.175.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 

1 000 000, 
2) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 

000 001 do 175 000. 
3. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w 

spółkę akcyjną. 
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw 

lub użytkowanie. 
5. W przypadku dalszych emisji akcji, akcje te mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. Każda 

następna emisja akcji będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu. 
 

§8 
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia 

wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami 

art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 
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3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo 
pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w 
sprawie emisji nie stanowi inaczej. 

4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi. 
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na 

żądanie akcjonariusza posiadającego takie akcje. Żądanie przedstawia się Zarządowi w formie 
pisemnej. Zgoda, co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty 
przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie uzasadnione powody. 
Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 

 
§9 

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na 
podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje 
z prawem pierwszeństwa. 

 
§10 

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich 
nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w 

szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom 
z tytułu umorzonych akcji oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

 
 

IV. ORGANY SPÓŁKI 
 

§11 
Organami Spółki są: 

1. Zarząd, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie.  
 
 

A. ZARZĄD 
 

§12 
1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, 

powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. 
2. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założycieli Spółki i w każdym 

czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę Nadzorczą. 
3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. 
4. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka 
Zarządu. 

5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie 
dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na 
adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

 
§13 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i 
pozasądowych. 

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub 
postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do 
kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
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§ 14 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek 
Zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu 
łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego. 

 
§15 

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani 
też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek 
organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. 
Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej 
przez Członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź prawa do 
powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności podjętej uchwały 
na posiedzeniu wszyscy członkowie Zarządu muszą, być prawidłowo powiadomieni.  

3. Regulamin Zarządu może określić szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a 
zatwierdza Rada Nadzorcza. 

4. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające 
zakresu zwykłych czynności Spółki. 

5. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4, choćby jeden z pozostałych Członków 
Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

 
 

B. RADA NADZORCZA 
 

§16 
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych na wspólną 

pięcioletnią kadencję. 
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 
3. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez założyciela. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 16 ust. 3 w każdym czasie mogą zostać odwołani 

przez Walne Zgromadzenie. 
5. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej pozostali członkowie Rady Nadzorczej 

mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie 
pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej.  

6. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. 

 
§17 

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jago nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny 
członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje 
posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. 

 
§18 

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
2. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany 

porządek obrad. 
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni. 
4. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust 3. wnioskodawca może je 

zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

Członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na piśmie. Postanowienia ust. 1-5 nie stoją na 
przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej. 

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, za wyjątkiem uchwał w 
przedmiocie zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz delegowania swoich Członków do 
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czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są większością 
3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady na posiedzeniu Rady 
oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej oraz poza 
posiedzeniem Rady, tj.: w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 
Organizacje oraz tryb działania Rady Nadzorczej może określić Regulamin Rady uchwalony przez Radę 
Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.  

8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. 
9. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: 

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły 
rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o 

których mowa w pkt. 1) i 2), 
4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu, 
5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą 

Członków Zarządu, 
6) delegowanie swoich Członków do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu 

powołanych przez Radę Nadzorczą, 
7) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 
8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 
9) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub 

udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 
10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub 

udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu 
miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), 

11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek, 
12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o 

wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 100.000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytowych, udzielania 
poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia 
jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych, 

13) wyrażanie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 10.000,00 zł (dziesięć 
tysięcy), 

14) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie w leasing, zastawianie i obciążanie aktywów Spółki 
o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału 
zakładowego,  

15) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umowy z podmiotem powiązanym ze 
Spółką, z Członkiem Rady Nadzorczej lub z Członkiem Zarządu Spółki oraz z podmiotami z 
nimi powiązanymi, 

16) wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów lub współpracy z podmiotami 
związanymi własnością, małżeństwem lub pokrewieństwem z którymkolwiek z założycieli lub 
Członków Zarządu, 

17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, 
18) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. 
 

§19 
Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do 
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Nadanie takiego uprawnienia członkowi Rady 
Nadzorczej może nastąpić tylko w drodze uchwały Rady Nadzorczej, która określi zakres czynności do 
wykonania których uprawniony jest Członek Rady Nadzorczej. 
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§20 
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich obowiązków wynagrodzenie według 

zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej mogą być, w drodze uchwały Rady Nadzorczej, delegowani 

do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, 
którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie, Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym 
mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. 

 
 

C. WALNE ZGROMADZENIE 
 

§21 
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek 

akcjonariusza bądź akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. 
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 
(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie prawo 
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi lub 
akcjonariuszom reprezentującym 1/5 (jedna piąta) kapitału zakładowego Spółki. 

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli zwołanie go uzna 
za wskazane. 

5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego 
Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

 
§22 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, 
chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie 
zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 

2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna 
dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w 
Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego 
Walnego Zgromadzenia. 

 
§23 

Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie Spółki. 
 

§24 
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. 
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania. 
 

§25 
1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 
sprawach osobowych oraz na wniosek któregokolwiek z akcjonariuszy. 

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym 
głosowaniu. 

 
§26 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po 
czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 
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Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes 
Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. 
 

§27 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, 
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 
5) zmiana statutu Spółki, 
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i tworzenie funduszy celowych, 
10) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, 
11) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, 
12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 

Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 
13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. 

 
 

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI 
 

§28 
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Rok obrotowy Spółki trwa 12 miesięcy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 

roku. 
 

§29 
Spółka tworzy następujące kapitały: 

1) kapitał zakładowy, 
2) kapitał zapasowy, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 
§30 

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. 
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: 

1) kapitał zapasowy, 
2) dywidendę, 
3) kapitał rezerwowy, 
4) fundusze celowe Spółki. 

 
 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§31 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek 
handlowych. 
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6.2.1 Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia z dnia 25 luty 2010 r. w 
sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 
Uchwała Nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Public Image Advisors Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 
z dnia 25 lutego 2010 roku 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii C 

z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o zmianie statutu 
 
Na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1 i § 7, art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 122.500,00 (sto dwadzieścia dwa 

tysiące pięćset złotych), to jest o kwotę nie większą niż 5.000,00 (pięć tysięcy złotych) poprzez emisję 
nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii C. 

2. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 
3. Każda akcja nowej emisji serii C ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy). 
4. Akcje serii C w liczbie nie większej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) objęte zostaną przez inwestorów 

wskazanych przez Zarząd. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do skierowania ofert oraz do zawarcia umów 

objęcia akcji nowej emisji serii C. 
6. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte do dnia 30 kwietnia 2010 roku. 
7. Cena emisyjna każdej akcji serii C wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych). 
8. Akcje nowej emisji serii C zostaną objęte za wkłady pieniężne. 
9. Akcje nowej emisji serii C nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z 

ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z 
późniejszymi zmianami). 

10. Wkłady na pokrycie akcji wniesione zostaną przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki. 

11. Na podstawie pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru oraz określającej 
zasady ustalenia ceny emisyjnej, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w 
całości prawa pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji 
(pozbawienie prawa poboru). 

12. Akcje nowej emisji serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie 
przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 01.01.2009 r. 

13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, 
w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem 
podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w 
związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. 

 
§ 2. 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się statut w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 w 
dotychczasowym brzmieniu:  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 117.500,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćset złotych). 
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.175.000 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:  
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 

1 000 000, 
2) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 

000 001 do 175 000. 
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otrzymują brzmienie:  
 

1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 122.500,00 (sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset 
złotych). 

2) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie więcej niż 1.225.000 (słownie: jeden milion dwieście 
dwadzieścia pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:  
1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000 000 1 do 

1 000 000, 
2) 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 

000 001 do 175 000, 
3) nie więcej niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 

00 001 do 50 000. 
 

§ 3. 
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 

1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o 
objęciu akcji serii C oraz zasad wniesienia wkładów za akcje serii C, 

2) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 
Kodeksu spółek handlowych. 

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego 
zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany 
Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B wynikających z 
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Public Image Advisors Spółka Akcyjna z dnia 12 lutego 2010 
roku. 
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6.3 Definicje i objaśnienia skrótów 
 
Tabela 17 Definicje i objaśnienia 

Akcje serii A 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii B 175 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

Akcje serii C 50 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

PDA serii C 50 000 praw do akcji serii C 

Akcjonariusz Uprawniony z Akcji Spółki 

ASO Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, 
organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 

Autoryzowany 
Doradca 

CEE Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu 

Dokument 
Informacyjny 

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej 
Emitenta oraz o instrumentach finansowych, związany z akcjami serii A, B i C oraz PDA 
serii C, w związku z wprowadzeniem ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect prowadzonym przez GPW. 

Dyrektywa 
2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE 

Dz. U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

Emitent PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. z siedzibą w Warszawie 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowiązująca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 
S.A. 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

Investor Relations, 
IR 

Działania łączące dziedziny finansów, komunikacji, marketingu i prawa, które oferują 
wsparcie dla najefektywniejszych sposobów komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem, a 
interesariuszami firmy, w tym kontrahentami, instytucjami finansowymi i akcjonariuszami 
mające na celu przyczynienie się do zwiększenia rzetelności wyceny rynkowej spółki a 
także do zainteresowania spółką potencjalnych inwestorów. 

KDPW, KDPW S.A., 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks Cywilny, 
K.c. 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.) 

Kodeks Karny Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 
zmianami) 

Kodeks 
Postępowania 

Cywilnego, KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 
296, z późn. zmianami) 

Kodeks Spółek 
Handlowych, k.s.h. 

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

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

LIBOR 

London Interbank Offered Rate – stopa procentowa, obowiązująca na londyńskim rynku 
eurowalutowym, po jakiej banki skłonne są udzielać sobie wzajemnie krótkoterminowych 
kredytów. Chodzi głównie o najważniejsze banki, o dobrym standingu finansowym (prime 
banks). Stopa ta ustala się na skutek gry sił rynkowych, bez ingerencji banku 
centralnego. LIBOR stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania 
kredytów i depozytów na rynku międzybankowym oraz kredytów typu ‘roll-over’. 

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 
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NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 
podatkowa 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 
roku, nr 8, poz. 60) 

Organizator ASO, 
Organizator 

Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

PDA, Prawa do akcji Prawa do akcji, zbywalne prawo majątkowe, mające charakter papieru wartościowego 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 roku, 
Nr 72 poz. 665 z późn. zmianami) 

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe 
(Dz. U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zmianami) 

Prawo Własności 
Przemysłowej 

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – Dz. U. 2001, Nr 49, 
poz. 508 

Public Relations, 
PR 

Dziedzina, której przedmiotem jest kształtowanie stosunków publicznie działającego 
podmiotu z jego otoczeniem; świadome, celowe, planowane, systematyczne i 
długoplanowe oddziaływanie organizacji, władz, zrzeszeń na publiczność, zwaną 
otoczeniem, skierowanym na ukształtowanie z nią specyficznej jakości stosunków i 
układów przy użyciu komunikowania i pielęgnowania kontaktów jako jedynej, klasycznej 
metody, i podporządkowania tych wpływów rygorom etycznym 

Rada Nadzorcza, 
RN 

Rada Nadzorcza Spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. z siedzibą w Warszawie 

Regulamin ASO, 
Regulamin 

Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Spółka PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. z siedzibą w Warszawie 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

USD Dolar amerykański, waluta obowiązująca na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej, prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz. 
U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.) 

Ustawa o 
obligacjach 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300  
z późniejszymi zmianami) 

Ustawa o obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538 z późn. zmianami) 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 

Konsumentów, 

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

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 
konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) 

Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

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. 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) 

Ustawa o Opłacie 
Skarbowej 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 
roku, Nr 253 poz. 2532 z późn. zmianami) 

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od 
Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z późn. zmianami) 
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Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od 
Osób Prawnych 

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

Ustawa o Podatku 
od Czynności 

Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z późn. zmianami) 

Ustawa o podatku 
od spadków i 

darowizn 

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

Ustawa o 
Rachunkowości, 

UoR 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 roku, 
Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami) 

Ustawa o 
swobodzie 

działalności 
gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 
1807 z późn. zmianami) 

WIBOR 

Warsaw Interbank Offered Rate – średnia stopa procentowa funkcjonująca na polskim 
rynku bankowym oznaczająca stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek na 
pieniężnym rynku bankowym. Funkcjonuje w Polsce od kwietnia 1991 r., od marca 
1993r., WIBOR ustalany jest codziennie jako średnia arytmetyczna kwotowań 
największych uczestników rynku pieniężnego Publikowany jest w prasie ekonomicznej 
w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/next – T/N – pieniądze docierają do 
banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają zwrotowi w kolejnym dniu 
roboczym) oraz w przeliczeniu na okresy: tygodnia (1W), 1 miesiąca (1M), 3 miesięcy 
(3M) i 6 miesięcy (6M). 

WZ, Walne 
Zgromadzenie 

Walne Zgromadzenie Spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd, Zarząd 
Spółki, 

Zarząd Emitenta 

Zarząd Spółki PUBLIC IMAGE ADVISORS S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN 
Prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia 
1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 
Nr 84, poz. 383, z późn. zmianami) 

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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