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MILKPOL  
Spółka Akcyjna 

 

 
Dokument informacyjny 

 
Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B spółki Milkpol S.A. do 
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
 
Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o 
wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie moŜe być 
związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. 
 
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(rynku podstawowym lub równoległym). 
 
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie za sobą inwestowanie w instrumenty 
finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne 
powinny być poprzedzone właściwą analizą, a takŜe, jeŜeli wymaga tego sytuacja, 
konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 
 
Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim 
zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. 
 
 

            AUTORYZOWANY DORADCA 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ul. Kaniowska 106, 01-529 Warszawa 
kancelaria@smlegal.pl 

 
Data sporządzenia: 13 październik  2008 r. 
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Wstęp 
 

I.    Emitent: 
 
Nazwa Spółki:   Milkpol Spółka Akcyjna 

 
Siedziba, adres:   Czarnocin, ul. Główna 162,  
      97-318 Czarnocin 

 
Nr telefonu, faksu:   +48 44 616 62 13 

    +48 44 616 51 82 
 

Adres strony internetowej: www.milkpol.pl 
      www.milkpol.com.pl 

 
Adres poczty elektronicznej: czarnocin@milkpol.com.pl 

    milkpol@milkpol.com.pl 
 

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia,  XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

 
Data rejestracji w KRS:  30 kwietnia 2008 rok 

 
Nr KRS:    0000304913 

 
Nr REGON:    004703448 

 
NIP:    771-01-06-183 

 
 

II.   Autoryzowany Doradca 
 

 
Nazwa Spółki:   Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy 

                  Doradcy Prawni Spółka Komandytowa 

Siedziba, adres:   Warszawa, ul. Kaniowska 106, 01-529 Warszawa  

Nr telefonu, faksu:   +48 22 560 80 60 

                                             +48 22 560 80 61 

Adres strony internetowej: www.smlegal.pl  

Adres poczty elektronicznej kancelaria@smlegal.pl 

 Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS:  30 październik 2002 r. 

Nr KRS:    0000137168 

Nr REGON    015270593 

NIP:    526-26-62-035  

 
 
 
 



 

 

Strona 3 z 153 

III. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów 
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie 
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do 
Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 
 
1) 1.000.000   (słownie: jeden milion ) Akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) kaŜda Akcja, 
2) 60.350  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt ) Akcji na okaziciela serii B o 
 wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) kaŜda Akcja, 
3) Łącznie wartość nominalna Akcji serii A i B, wprowadzanych do Alternatywnego 

Systemu Obrotu na rynku NewConnect wynosi 1.060.350 zł  (słownie: jeden milion 
sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt  złotych). 

 
IV. Termin waŜności Dokumentu Informacyjnego 

 
Termin waŜności Dokumentu Informacyjnego upływa z dniem rozpoczęcia obrotu 
instrumentami finansowymi Emitenta, dla których został sporządzony. JednakŜe nie 
później, niŜ 12 miesięcy od daty jego sporządzenia. 
 
 

V. Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie 
Informacyjnym, w terminie jego waŜności, będą podawane do publicznej wiadomości 
 
Zmiany danych, zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego 
waŜności, będą publikowane na stronach internetowych: 

 
1) Emitenta : www.milkpol.pl, 
2) Organizatora Rynku NewConnect : www.newconnect.pl. 

 
Informacje aktualizujące dokument informacyjny będą publikowane w trybie, jaki został 
przewidziany dla publikacji Dokumentu Informacyjnego. 
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Rozdział 1  „Czynniki ryzyka” 
 
 
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących instrumentów 
finansowych Emitenta, potencjalni inwestorzy powinni dokładnie przeanalizować czynniki 
ryzyka przedstawione poniŜej i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie 
Informacyjnym.  
PoniŜej zostały przedstawione główne, pod względem prowadzonej działalności, jej 
otoczenia, rynku kapitałowego oraz inwestycji w instrumenty finansowe, czynniki ryzyka 
dotyczące Emitenta. KaŜde z omówionych poniŜej ryzyk moŜe mieć istotnie negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki, a tym samym 
moŜe mieć istotnie negatywny wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta lub 
praw inwestorów wynikających z tych instrumentów, w wyniku, czego inwestorzy mogą 
stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. 
Potencjalni inwestorzy powinni mieć świadomość, Ŝe ryzyka opisane poniŜej mogą nie być 
wszystkimi ryzykami, na jakie naraŜona jest Spółka. Emitent przedstawił tylko te czynniki 
ryzyka, które są mu znane w chwili sporządzania Dokumentu Informacyjnego. Ze względu 
jednak na złoŜoność i zmienność warunków działalności gospodarczej Emitenta oraz 
otoczenia, w którym działa Emitent i w którym notowane są jego instrumenty finansowe, 
mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie przez 
niego zidentyfikowane, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyŜej.  W 
związku z powyŜszym przedstawiona lista ryzyk nie stanowi listy zamkniętej i nie powinna 
być w ten sposób interpretowana. 
 

1.1 Czynniki ryzyka związane z Emitentem oraz otoczeniem, w jakim działa Emitent 
 

1.1.1 Ryzyko związane z umowami na zakup surowca 
 
Spółka podpisuje długoterminowe umowy na dostawy surowca z rolnikami na mocy 
których mleko skupowane jest przez cały czas trwania umowy w ilości dostarczanej przez 
rolnika. Jest to powszechnie stosowana praktyka w branŜy, a odstąpienie od niej 
skutkowałoby trudnościami w nabywaniu surowca. Biorąc pod uwagę sezonowość 
sprzedaŜy produktów Spółki, istnieje ryzyko braku moŜliwości zagospodarowania 
skupionego surowca w okresach mniejszej sprzedaŜy, co moŜe wpływać negatywnie na 
sytuację finansową Spółki. PowyŜsze ryzyko występuje od początku działalności Spółki i 
ograniczane jest poprzez sprzedawanie skupionego surowca do innych mleczarni. W 
historii działalności Spółki nie wystąpiła sytuacja braku moŜliwości sprzedaŜy nadwyŜek 
surowca. 
 

1.1.2 Ryzyko nieściągalnych naleŜności 
 
W przeszłości Spółka miała problemy ze ściąganiem naleŜności, co skutkuje wysokością  
wierzytelności  zasądzonych od kontrahentów na dzień 31.08.2008 równą 618.362,24 zł 
(słownie: sześćset osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia cztery 
grosze). ZwaŜywszy jednak na fakt, iŜ w poprzednich latach MILKPOL Sp. z o.o. dokonała 
odpisu na całą kwotę wierzytelności dochodzonych na drodze sadowej, powyŜsza 
sytuacja nie będzie miała negatywnego wpływu na płynność ani wyniki MILKPOL S.A. 
Wręcz przeciwnie – w przypadku udanej egzekucji wierzytelności kaŜdy wpływ z tego 
tytułu zwiększy zysk MILKPOL  S.A.  jako prawnej następczyni MILKPOL Sp. z o.o. Ponadto 
na dzień 31.08.2008 stan wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej przez MILKPOL 
S.A. wynosi 0,00 zł (słownie zero złotych). Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe powyŜsza 
sytuacja nie powtórzy się w przyszłości co moŜe negatywnie wpłynąć na płynność Spółki. 
Spółka prowadzi politykę zarządzania naleŜnościami opartą na wewnętrznym systemie 
monitoringu naleŜności, który ogranicza ryzyko pogorszenia płynności przez słabą 
ściągalność naleŜności. 
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1.1.3 Ryzyko związane z moŜliwością utraty kadry menadŜerskiej Spółki oraz kluczowych 
pracowników 

 
Kadra zarządzająca Spółki oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy odgrywają istotną 
rolę dla rozwoju działalności Spółki. Realizowanie strategii Spółki w duŜej mierze zaleŜy od 
ich umiejętności, doświadczenia, zaangaŜowania oraz kontaktów handlowych. Odejście 
większej ilości kluczowych pracowników, w tym szeroko pojętej kadry menadŜerskiej, moŜe 
negatywnie wpłynąć na realizację strategii oraz sytuację majątkową i finansową Spółki. 
Przeciętny okres zatrudnienia kluczowych pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze wynosi ponad 10 lat. 
 

1.1.4 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaŜy 
 
W działalności Spółki moŜna zaobserwować sezonowość sprzedaŜy produktów. Przy 
procesie skupu mleka, który jest realizowany w oparciu o umowy długoterminowe 
gwarantujące stały poziom dostaw, istnieje ryzyko braku moŜliwości zagospodarowania 
skupionego surowca w okresach mniejszej sprzedaŜy, co moŜe wpływać negatywnie na 
sytuację finansową Spółki. PowyŜsze ryzyko występuje od początku działalności Spółki i 
ograniczane jest poprzez sprzedawanie skupionego surowca do innych mleczarni. 
 

1.1.5 Ryzyko związane z zanieczyszczeniem środowiska 
 
Produkcja realizowana przez Spółkę powoduje powstawanie zanieczyszczeń wód 
gruntowych oraz emisji spalin do powietrza. 
 
Spółka posiada stosowne decyzje oraz pozwolenia w zakresie gospodarczego korzystania 
ze środowiska naturalnego: 
• decyzję ustalenia warunków emisji spalin do powietrza z 1999 roku oraz zgłoszenie 

aktualizacyjne do decyzji z 2004 roku zgłoszone do Wydziału Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim waŜne bezterminowo, 

• decyzję zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi z 1999 
roku oraz zatwierdzenie decyzji z 2004 roku przez Wydział Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim waŜne do 09.08.2014 
roku, 

• pozwolenie dotyczące gospodarowania pozostałymi odpadami (np. serwatka, tektura, 
osad) wydane przez Wójta gminy Czarnocin dnia 25.07.2004 roku waŜne bezterminowo, 

• decyzje na odprowadzanie ścieków deszczowych z zakładu z 2004 roku wydana przez 
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piotrkowie 
Trybunalskim waŜna do 30.11.2014 roku. 

 
Jeśli w przyszłości odpowiednie pozwolenie nie zostanie uzyskane zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, odpowiednie organy administracji publicznej 
mogą wstrzymać uŜytkowanie instalacji eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia. 
PowyŜsza sytuacja moŜe negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną Spółki. Spółka 
ogranicza ryzyko nieotrzymania stosownych pozwoleń związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska uŜytkując własną podczyszczalnię ścieków gwarantującą uzyskanie w 
wysokim stopniu redukcję zanieczyszczeń oraz stosując i modernizując własną 
ekologiczną kotłownię na olej opałowy oraz gaz LPG. Według oceny Spółki ryzyko 
nieotrzymania przez Spółkę pozwoleń jest znikome. 
 

1.1.6 Ryzyko związane z posiadanymi certyfikatami i uprawnieniami 
 
Spółka posiada zezwolenie na wprowadzanie bez ograniczeń do handlu, 
wyprodukowanych wyrobów mleczarskich na teren Unii Europejskiej (Decyzja 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim nr. 223/2008 z dnia 
11.07.2008r. utrzymująca w mocy uprawnienia nadane w dniu 29.04.2004r. dla Spółki 
MILKPOL Sp. z o.o). 
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Spółka posiada ponadto wdroŜony system HACCP, czyli system zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego produkcji poprzez kontrole w punktach krytycznych. 
Przestrzeganie systemu HACCP jest pod kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
 
 

1.1.7 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu w aspekcie dominującego wpływu 
większościowych akcjonariuszy na działalność Spółki 

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego znaczący Akcjonariusze łącznie 
posiadają 88,4 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Pan Wiesław Niedziałek we współwłasności majątkowej z Ŝoną, posiada 45,4 % głosów 
(wobec objęcia przez Panią Izabelę Niedziałek 1,2 % Akcji Serii B). Pan Jerzy Świerczyński 
posiada 44,2 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  
 
Koncentracja akcji wobec dwóch akcjonariuszy (załoŜycieli Spółki) stwarza ryzyko iŜ 
akcjonariusze, którzy obejmą akcje Spółki mogą nie posiadać odpowiedniej ilości głosów 
na walnym zgromadzeniu, aby przegłosować projekty uchwał inne niŜ zaproponowane 
przez dwóch największych akcjonariuszy. W szczególności dotyczy to projektów uchwał 
traktujących o obsadzie stanowisk Rady Nadzorczej i Zarządu. Ponadto istnieje ryzyko 
związane z podjęciem decyzji przez dotychczasowych akcjonariuszy o zbyciu części lub 
wszystkich posiadanych przez siebie akcji, co moŜe doprowadzić do obniŜenia kursu akcji 
i narazić innych akcjonariuszy na poniesienie strat. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe Panowie 
Wiesław Niedziałek oraz Jerzy Świerczyński zobowiązali się do niezbywania 90% z 
posiadanych przez siebie Akcji serii A - pierwszy z Panów przez okres 12 miesięcy, drugi  
przez okres 6 miesięcy od daty wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu (opis struktury akcjonariatu oraz blokady Akcji serii A pkt. 4.22 Dokumentu 
Informacyjnego ).  
 

1.1.8 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną. 
 
Spółka prowadzi działalność na terytorium Polski, w związku z czym sytuacja 
makroekonomiczna Polski ma bezpośredni wpływ na jego pozycje rynkową, sytuacje 
finansową i perspektywy rozwoju. Spółka naraŜona jest na działanie szeregu czynników 
makroekonomicznych, których zmiany mogą wywołać negatywny wpływ na rezultaty 
osiągane przez Spółkę. Do najwaŜniejszych czynników naleŜą m.in. stopa wzrostu PKB, 
stopy procentowe, inflacja, poziom bezrobocia, wysokość dochodów osobistych oraz 
wskaźniki koniunktury w sektorze produkcji i przetwórstwa mlecznego. Według prognoz 
Komisji Europejskiej, wzrost PKB w Polsce w 2008 roku ma wynieść 5,3%, ale jednocześnie 
Polska naraŜona jest na negatywny wpływ wzrostu cen – prognozowany wskaźnik inflacji 
w 2008 roku wynosi 3,8%. Na sytuację makroekonomiczną w Polsce silny wpływ wywiera 
sytuacja w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Istnieje realne 
niebezpieczeństwo, Ŝe dalsze pogarszanie się koniunktury w Stanach Zjednoczonych 
odbije się negatywnie na sytuacji makroekonomicznej Polski. RównieŜ instrumenty polityki 
pienięŜnej i fiskalnej państwa mogą spowodować pogorszenie czynników wpływających 
na bieŜącą działalność Spółki, w szczególności obniŜyć aktywność podmiotów 
gospodarczych na rynku krajowym i przyczynić się do wzrostu stopy bezrobocia lub teŜ w 
nadmierny sposób przyśpieszyć tempo wzrostu cen w gospodarce. 
 

1.1.9 Ryzyko braku moŜliwości pozyskania dotacji unijnych 
 
W dotychczasowej działalności Spółka wykorzystywała dotacje z Unii Europejskiej. Spółka 
zamierza kontynuować ubieganie się o bezzwrotne środki pomocowe w ramach PROW 
(Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2007 do 2012.  Istnieje ryzyko, iŜ po 
rozszerzeniu UE o kolejne kraje nastąpi przesuniecie środków unijnych do innych słabiej 
rozwiniętych państw jak Bułgaria, Rumunia. Brak moŜliwości korzystania z dotacji unijnych 
moŜe spowodować spadek konkurencyjności produktów Spółki i w następstwie 
pogorszenie się wyników finansowych Spółki. 
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1.1.10 Ryzyko konkurencji 

 
Rynek mleczarski w Polsce jest rozdrobniony, jednak od kilku lat moŜna zauwaŜyć 
tendencje konsolidacji sektora. Wiele podmiotów prowadzących działalność na 
porównywalną lub mniejszą skalę niŜ Spółka, w ostatnich latach zaprzestało prowadzenia 
działalności lub zostało przejętych przez największe firmy na rynku. W segmencie 
produktów świeŜych, które maja istotny udział w przychodach Spółki, głównymi 
konkurentami są lokalne podmioty (lokalne mleczarnie). Poza segmentem produktów 
świeŜych, konkurencją Spółki są duŜe podmioty zagraniczne i krajowe. Nie moŜna 
wykluczyć, Ŝe w przyszłości nastąpi zaostrzenie walki konkurencyjnej na rynku produktów 
mleczarskich. Mogłoby to wpłynąć na konieczność zmniejszenia marŜ, co skutkowałoby 
pogorszeniem rentowności działalności prowadzonej przez Spółkę. Istnieje równieŜ ryzyko 
utraty klientów na rzecz innych mleczarni ze względu na mniej atrakcyjną ofertę 
produktową. Spółka stara się zapobiegać tego rodzaju sytuacjom poprzez rozwijanie 
swoich produktów i wprowadzanie nowych. Spółka monitoruje takŜe działania 
konkurencji w celu szybkiego reagowania na zmiany zachodzące na rynku. 
 

1.1.11 Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego 
 
Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest 
konieczność ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów 
dostosowywania do zmieniających się przepisów. W przypadku niejasnych  sformułowań 
w przepisach istnieje równieŜ ryzyko rozbieŜności w interpretacji przepisów, pomiędzy 
Emitentem a innymi podmiotami, takimi jak kontrahenci czy organy administracyjne. W 
przypadku Emitenta ryzyko związane z przepisami prawa jest istotne, poniewaŜ oprócz 
ogólnych regulacji, którym podlegają wszystkie podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą, podlega on równieŜ szczególnym regulacjom związanym z 
funkcjonowaniem rynku kapitałowego. W Unii Europejskiej trwają procesy zmierzające do 
stworzenia spójnych i jednolitych przepisów prawa regulujących funkcjonowanie rynków 
kapitałowych. Stwarza to dodatkowy czynnik, mogący zwiększać zmienność regulacji 
prawnych. 

1.1.12 Ryzyko zmian w przepisach podatkowych 
 
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z nich nie 
zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej i 
kompleksowej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym 
zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze 
opodatkowania, są wciąŜ niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym brak 
stabilności polskich przepisów podatkowych jest przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 
które dodatkowo zwiększa wyŜej wymienione ryzyko. Zmiany prawa Unii Europejskiej 
pociąga za sobą nowelizację przepisów krajowych. Emitent nie jest w stanie przewidzieć 
wszystkich zmian przepisów prawa podatkowego ani konsekwencji takich zmian. 
 

1.1.13 Ryzyko związane z umowami kredytu 
 
Emitent jest stroną 4 umów kredytu zawartych z następującymi bankami:  
 
Dwie umowy o numerach 30/KK/2005 z dnia 21.03.2005 r. oraz 29/KK/2005 z dnia 
21.03.2005 r. wraz z aneksami z dnia 16.03.2006 r. oraz 20.03.2008 r. – zawarte z Bankiem 
Spółdzielczym z siedzibą w Radomsku na kwotę 1 milion złotych kaŜda. Kredyt zgodnie z 
umową numer 30/KK/2005 spłacany jest w 46 równych miesięcznych ratach, natomiast 
kredyt zgodnie z umową 29/KK/2005 jest kredytem w rachunku bieŜącym, którego spłata 
nastąpi 20.03.2009 r. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu numer 30/KK/2005 stanowi 
hipoteka zwykła w kwocie 1 milion złotych oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 250.000 
złotych, natomiast zabezpieczenie spłaty kredytu numer 29/KK/2005 stanowi hipoteka 
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kaucyjna do kwoty 1.400.000 zł. Wymienione hipoteki obciąŜają nieruchomości połoŜone 
w Czarnocinie, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgi 
wieczyste odpowiednio o numerach: KW numer PTIP/000083089/8 oraz KW 
PTIP/00039905/2.  Tytułem zabezpieczenia spłat kredytów Emitent poddał się egzekucji w 
trybie art. 97 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe oraz wyraził 
zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 2.000.000 
złotych.  
 
Dwie umowy o numerach KR\07004638 oraz KR\07004639 zawarte w dniu 06.08.2007  z 
RCI Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na zakup samochodów na kwotę 47.477,52 
złotych oraz 60.445,81 złotych. Kredyty są płatne w 36 równych  ratach miesięcznych. 
Zabezpieczeniem obu kredytów jest przewłaszczenie na zabezpieczenie kaŜdego 
samochodu na rzecz banku oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej. Tytułem 
zabezpieczenia spłaty kredytów o numerach KR\07004638 oraz KR\07004639 Emitent 
poddał się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo 
Bankowe, wyraził zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do 
kwoty 120.891 złotych oraz 94.55 złotych, w przypadku nie wywiązania się z zobowiązań 
oraz udzielił pełnomocnictwa Bankowi do rachunku bankowego.  
 
Spłaty są regulowane zgodnie z umowami i na dzień 31.08.2008 pozostaje do spłaty: 
- umowa nr 30/KK/2005 z dnia 21.03.2005 – 173.600,00 zł, 
- umowa nr 29/KK/2005 z dnia 21.03.2005 – 422.367,54 zł, 
- umowa nr KR\07004638 z dnia 06.08.2007 – 32.542,92 zł, 
- umowa nr KR\07004639 z dnia 06.08.2007- 41.431,94 zł. 
 
Zdaniem Zarządu Emitenta, w chwili obecnej nie występują Ŝadne okoliczności, które 
wskazywałyby na niewykonywanie lub nienaleŜyte wykonywanie zobowiązań 
wynikających z umów kredytowych.  
 

1.1.14 Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 
 
W przypadku zajścia znaczących zdarzeń losowych, Spółka tak jak kaŜdy podmiot 
naraŜona jest na zmiany w koniunkturze oraz rynku, na którym działa, co moŜe 
negatywnie wpłynąć na prowadzoną działalność i sytuację finansową Spółki. Spółka 
zabezpiecza się przed negatywnym wpływem zdarzeń losowych dotyczących  majątku  
poprzez umowy ubezpieczeń. PoniŜej przedstawiono ubezpieczycieli oraz podstawowe 
warunki umów zawartych z nimi: 

Ubezpieczyciel T.U. Allianz S.A. oddział Łódź 1, ubezpieczenie budynków, w których 
znajduje się siedziba Spółki w Czarnocinie ul. Główna 162, polisa nr 012-07067-30043318 do 
dnia 27.09.2008. Suma ubezpieczenia - 2.668.000 PLN. Polisa ubezpiecza nieruchomość 
spółki  łącznie na kwotę 2.715.000 PLN. Składka ubezpieczenia 2.114.000 PLN – płatne w 4 
ratach.  

T.U. Allianz S.A. oddział Łódź 1, polisa nr 012-07-09300120575 do dnia 27.09.2008 na rzeczy 
ruchome; suma ubezpieczenia 1.402.000 PLN; wysokość składki 1.572,02 PLN w 4 ratach   

T.U. Allianz S.A. oddział Łódź 1, polisa nr 012-07-430-0585869 do 26.08.20078; tj. od 
odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą i 
posiadanym mieniem Spółki, kwota gwarancyjna 200.000 PLN; wysokość składki 1.400 PLN 
w 4 ratach 
 

1.1.15 Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów 
zarządzającego i nadzorującego 

 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Aleksandra Świerczyńska jest córką V-ce Prezesa 
Zarządu Jerzego Świerczyńskiego. Członek i zarazem Sekretarz Rady Nadzorczej Konrad 
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Niedziałek jest synem Prezesa Zarządu Wiesława Niedziałek. V-ce Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Piotr Włodarczyk jest teściem Prezesa Zarządu Wiesława Niedziałek. V-ce 
Prezes Zarządu Jerzy Świerczyński oraz członek Zarządu GraŜyna Świerczyńska są 
małŜeństwem. 
Jest to oczywiście sytuacja niosąca za sobą ryzyko, ale na dzień dzisiejszy MILKPOL S.A. jest 
praktycznie spółką dwurodzinną i taką jest od początku działalności tj. od 1990 roku. W 
przyszłości gdy pojawią się w akcjonariacie osoby dysponujące pakietami akcji powyŜej 
dziesięciu procent będą one wprowadzane do Rady Nadzorczej. Obecnie w Radzie 
Nadzorczej znajduje się juŜ dwóch akcjonariuszy, którzy dysponują pakietami akcji po trzy 
procent kaŜdy. Są to Panowie Stanisław Strzebiecki i Mirosław Nowak. 
 
 

1.2 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz inwestycją w instrumenty 
finansowe Emitenta 

 
1.2.1 Ryzyko związane z brakiem doświadczenia w działalności w charakterze Spółki 

publicznej 
 
Mimo posiadanego doświadczenia w branŜy przetwórstwa mleka, kierownictwo Spółki nie 
posiada praktyki w realizowaniu obowiązków informacyjnych  Spółki publicznej. 
Skuteczna działalność Spółki będzie wymagać dalszego wdraŜania zmian w niektórych jej 
aspektach, a takŜe ulepszania i rozwijania systemów informacyjnych oraz właściwego 
prowadzenia i szkolenia kadry zarządzającej i innych pracowników w celu spełnienia 
wymogów obowiązujących Spółki publiczne. Brak takich działań lub opóźnienie ich 
realizacji moŜe negatywnie wpłynąć na działalność i wyniki operacyjne Spółki. 
 
 

1.2.2 Ryzyko związane z powództwem o uchylenie uchwały o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego 

 
Zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź 
dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza moŜe być zaskarŜona w drodze powództwa o uchylenie uchwały 
wytoczonego przeciwko Spółce. Ponadto, art. 425 KSH umoŜliwia zaskarŜenie uchwały 
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą poprzez wytoczenie przeciwko Spółce 
powództwa o stwierdzenie niewaŜności takiej uchwały.  
Spółka podjęła wszelkie wymagane czynności mające na celu zapewnienie zgodności 
uchwały o podwyŜszeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii B z przepisami 
prawa, Statutem, dobrymi obyczajami i interesem Spółki. Nie moŜe jednak zapewnić, Ŝe 
nie zostaną wytoczone powództwa wskazane powyŜej. 
 

1.2.3 Ryzyko związane z kształtowaniem się przyszłego kursu instrumentów finansowych 
Emitenta oraz ich płynności 

 
Emitent nie wprowadzał do tej pory Ŝadnych swoich papierów wartościowych (np. akcji, 
praw do akcji, kwitów depozytowych i innych) do obrotu na krajowym lub zagranicznym 
rynku regulowanym lub do jakiegokolwiek alternatywnego systemu obrotu. Nie ma więc 
pewności, Ŝe instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem aktywnego obrotu po 
ich wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 
Na skutek szeregu czynników cena instrumentów finansowych Emitenta moŜe być niŜsza 
niŜ ich cena emisyjna. Wpływ na taką sytuację mogą mieć między innymi okresowe 
zmiany wyników operacyjnych Emitenta, czy teŜ niedostateczna płynność wszystkich 
notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect instrumentów 
finansowych. Ponadto o spadku ceny instrumentów finansowych notowanych w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect mogą decydować czynniki 
typowo makroekonomiczne takie jak wahania kursów wymiany walut, poziom inflacji, 
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zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych, 
a takŜe sytuacja na innych giełdach papierów wartościowych na świecie.  
 
Inwestorzy nabywający instrumenty finansowe Emitenta w kaŜdej sytuacji powinni brać 
pod uwagę ryzyko niskiej płynności obrotu, które moŜe wystąpić w przypadku małej liczby 
zleceń kupna i sprzedaŜy instrumentów finansowych składanych w danej sesji oraz 
rozbieŜnych limitów cenowych zleceń strony popytowej i podaŜowej. Niska płynność 
moŜe decydować o przejściowej lub stałej niemoŜności dokonania transakcji w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect według satysfakcjonującej 
inwestorów ceny i w oczekiwanym przez nich czasie. Ryzyko spadku ceny instrumentów 
finansowych Emitenta wywołanej nadmierną ich podaŜą wywołaną chęcią ich sprzedaŜy 
przez znaczących akcjonariuszy, ograniczane jest poprzez umowne ograniczenia w 
obrocie Akcjami Serii A. 
 
Ograniczenie w rozporządzaniu instrumentami finansowymi Emitenta tj. Akcjami serii A 
będącymi w posiadaniu Panów: Wiesława Niedziałka i Jerzego Świerczyńskiego w ilości  
po 421.875 Akcji serii A, wynika z treści nieodwołalnego zobowiązania kaŜdego z tych 
akcjonariuszy złoŜonych w dniu  25 lipiec  2008 roku. 
 
Ze zobowiązania tego wynika, iŜ w terminie odpowiednio 12 i 6 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia notowań Akcji Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect, Ŝadna z wyŜej wymienionych osób nie dokona zbycia posiadanych Akcji 
Spółki ani w Ŝaden inny sposób nie będzie rozporządzać posiadanymi Akcjami, jeśli w 
wyniku takiego rozporządzenia Akcje mogłyby zostać w w/w czasie zbyte. W 
szczególności wskazane osoby nie będą zawierać umów sprzedaŜy, jak równieŜ 
warunkowych umów sprzedaŜy, zastawiać ani obejmować ich blokadą na rachunku 
papierów wartościowych, jeśli efektem takiego zastawu lub blokady mogłoby być 
przeniesienie własności Akcji (szczegółowy opis pkt. 4.22 Dokumentu Informacyjnego). 
 

1.2.4 Ryzyko związane z zawieszeniem notowań oraz wykluczeniem instrumentów 
finansowych Emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect 

 
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu moŜe 
zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące, z 
zastrzeŜeniem § 12 ust. 3 i § 16 ust. 2 Regulaminu ASO: 
 
1) na wniosek emitenta, 
2) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) jeŜeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. 
 
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu 
zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuŜszy niŜ miesiąc.  
 
Ponadto zgodnie § 16 ust 1. pkt 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO moŜe zawiesić obrót 
instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie, jeŜeli emitent nie 
wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki 
emitentów instrumentów finansowych”). W takim przypadku termin zawieszenia moŜe 
przekraczać 3 miesiące.  
 
JeŜeli informacje przekazane przez emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie 
jego instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect, ich przekazanie moŜe stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu obrotu tymi instrumentami w Alternatywnym 
Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 
 
Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu moŜe 
wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 
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1) na wniosek emitenta, z zastrzeŜeniem moŜliwości uzaleŜnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 
2) jeŜeli uzna, Ŝe wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
3) 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, 

4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
 
Natomiast zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu 
wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 
 
1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 
2) jeŜeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 
 
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 
ASO moŜe zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Termin zawieszenia moŜe 
przekraczać 3 miesiące. 
 
Ponadto zgodnie § 16 ust 1. pkt 3 Regulaminu ASO, Organizator ASO moŜe wykluczyć 
instrumenty finansowe emitenta z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect jeŜeli emitent nie wykonuje obowiązków określonych w rozdziale V 
Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych”). 
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Rozdział  3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego 

systemu obrotu  
 

 
3.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 

finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń, 
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub 
świadczeń dodatkowych  

 
3.1.1 Rodzaje, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych Emitenta 

wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 
 
Na dzień sporządzenia  Dokumentu Informacyjnego, wprowadza się do Alternatywnego 
Systemu Obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: 
 
1) 1.000.000  (słownie: jeden milion ) Akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł 

(słownie: jeden złoty) kaŜda Akcja, 
2) 60.350  (słownie: sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) Akcji na okaziciela serii B o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie:  jeden złoty) kaŜda Akcja. 
 
Łącznie wartość nominalna Akcji serii A, B, wprowadzanych do Alternatywnego Systemu 
Obrotu na rynku NewConnect wynosi 1.060.350 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt 
tysięcy trzysta pięćdziesiąt  złotych). 
Akcje Serii A i B, stanowią 100% ogółu wyemitowanych przez Emitenta Akcji i dają prawo 
do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu, według parytetu odpowiednio 
94,31 % oraz 5,69 %. Akcje te w takiej samej proporcji stanowią części kapitału 
zakładowego Emitenta. 
 
Objęcie Akcji serii B odbyło się w trybie art. 431 § 2 pkt 1 w zw. z art. 433 § 2 KSH, to jest w 
drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy. 
 
Umowy objęcia Akcji Serii B zostały zawarte w dniu 30 czerwca 2008 roku, tj. zgodnie z 
treścią uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 
2008 roku, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki po 10 zł (słownie: dziesięć 
złotych) kaŜda Akcja. 
 
W ofercie prywatnej instrumenty finansowe zostały objęte przez 11 inwestorów. 
 
W dniu  25 lipiec 2008 roku Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 
§ 7 KSH, złoŜył stosowne oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki 
oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki. 
 
Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty prywatnej oraz 
wprowadzeniem Akcji Serii A i B na NewConnect wyniosły 147.969,13 zł. Koszty 
Autoryzowanego Doradcy wyniosły 70.680,15 zł, w tym koszty przygotowania Dokumentu 
Informacyjnego – 40.000,00 zł  
Pozostałe koszty obejmują:  
- Koszty przygotowania i przeprowadzenia sprzedaŜy akcji – 75.000,00 zł,  
- Koszty notarialne, sądowe –  2.288,98 zł. 
 
Navigator Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest związany z Emitentem umową, na 
podstawie której pełni rolę doradcy finansowego Emitenta w zakresie przeprowadzenia 
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emisji prywatnej akcji serii B. Navigator Capital Sp. z o.o. nie brał udziału w sporządzaniu 
niniejszego Dokumentu Informacyjnego. 
 
 

3.1.2 Uprzywilejowanie oraz świadczenia dodatkowe i zabezpieczenia związane z 
instrumentami finansowymi Emitenta. 

 
Akcje Emitenta nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 - 353 KSH. 
 
Akcjonariuszom nie przysługują Ŝadne uprawnie osobiste w rozumieniu w Art. 354 KSH. 
 
Akcje Emitenta nie są przedmiotem zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych, z 
wyjątkiem ograniczeń (blokady) na Akcjach serii A, w związku z ustanowionym na tych 
Akcjach zakazem zbywania (szczegółowy opis pkt. 4.22 Dokumentu Informacyjnego). 
 

3.1.3 Ograniczenia w obrocie instrumentami finansowymi Emitenta 
 

3.1.3.1 Ograniczenia wynikające z treści Statutu Spółki 
 
 Statut Emitenta nie przewiduje Ŝadnych szczególnych ograniczeń w obrocie Akcjami 
Emitenta poza ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. 
 

3.1.3.2 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 
 
Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji 
oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ 
określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do 
takich czynności i zdarzeń. Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie akcjonariusz, który osiągnął 
lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, albo posiadał, co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej 
liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 
5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów jest zobowiązany 
zawiadomić o tym KNF oraz spółkę, w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej 
liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu 
naleŜytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zgodnie z art. 69 ust. 2 Ustawy o Ofercie - 
obowiązek dokonania zawiadomienia powstaje równieŜ w przypadku zmiany dotychczas 
posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby 
głosów. Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony 
jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie. JeŜeli zawiadomienie jest składane w związku z 
osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów musi ono zawierać 
dodatkowo informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej 
liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złoŜenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. W 
przypadku zmiany zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, jednak 
nie później niŜ w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz tę 
spółkę. Stosownie do art. 89 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie moŜe wykonywać prawa 
głosu z akcji nabytych z naruszeniem wskazanych powyŜej obowiązków dotyczących 
ujawnienia stanu posiadania znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Prawo głosu 
wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania 
nad uchwałą walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie akcje 
obciąŜone zastawem nie mogą być przedmiotem obrotu do chwili jego wygaśnięcia, z 
wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o 
ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na 
warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb 
postępowania wskazany w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 
Ustawy o Obrocie. Stosownie do treści art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone 
powyŜej spoczywają: 
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1) równieŜ na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej 

liczby głosów w związku z: 
 

a) zajściem innego niŜ czynność prawna zdarzenia prawnego, 
b) nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, 

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

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

d) dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zaleŜny lub zajściem 
innego zdarzenia prawnego dotyczącego tego podmiotu zaleŜnego. 

 
2) na funduszu inwestycyjnym - równieŜ w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie 

danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w 
związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

 
a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 
b) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot. 
 

3) równieŜ na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego 
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z 
posiadaniem akcji: 
a) 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, 

b) w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 4 Ustawy 
o Obrocie - w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli 
papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, moŜe w 
imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 

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

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

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

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt. 5), 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 punktach 5) i 6), obowiązki określone w tym rozdziale mogą być 
wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

 
Istnienie porozumienia, o którym mowa w punkcie 5), domniemywa się w przypadku 
podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez: 
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1) małŜonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej 
linii lub stopniu, jak równieŜ osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i 
kurateli, 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, 
3) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, 

upowaŜnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności 
zbycia lub nabycia papierów wartościowych, 

4) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 
 
Obowiązki określone powyŜej powstają równieŜ w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z: 
 
1) papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to 

sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo 
wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim 
przypadku prawa głosu uwaŜa się za naleŜące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie, 

2) akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i doŜywotnio, 
3) papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, który 

moŜe nimi rozporządzać według własnego uznania. 
 
Do liczby głosów, która powoduje powstanie powyŜej określonych obowiązków: 
 
1) po stronie podmiotu dominującego - wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 

podmioty zaleŜne, 
2) po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 

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

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet, jeŜeli wykonywanie z nich prawa 
głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 
Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na kaŜdego, kto nie 
dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego 
zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, a takŜe, kto 
dopuszcza się czynu określonego powyŜej, działając w imieniu lub w interesie osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej KNF moŜe, 
w drodze decyzji, następującej po przeprowadzeniu rozprawy nałoŜyć karę pienięŜną 
do wysokości 1.000.000 PLN. Zgodnie z postanowieniami Art. 97 ust. 2 Ustawy o Ofercie 
kara ta moŜe zostać nałoŜona odrębnie za kaŜdy z czynów wyszczególnionych 
powyŜej. 

 
Kara moŜe teŜ być nałoŜona odrębnie na kaŜdy z podmiotów wchodzących w skład 
porozumienia, o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o Ofercie. W decyzji o 
nałoŜeniu kary KNF moŜe wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub 
dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą 
nałoŜenia kary pienięŜnej. W razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF moŜe 
powtórnie wydać decyzję o nałoŜeniu kary. 
 

3.1.3.3 Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie 
 
Zgodnie z postanowieniami Art. 7 Ustawy o Obrocie, prawa ze zdematerializowanych 
papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku 
papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. 
Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych 
przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów 
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wartościowych. W przypadku gdy ustalenie prawa do poŜytków ze zdematerializowanych 
papierów wartościowych nastąpiło w dniu, w którym w depozycie papierów 
wartościowych powinno zostać przeprowadzone rozliczenie transakcji, lub później, a 
papiery te są nadal zapisane na rachunku zbywcy, poŜytki przypadają nabywcy w chwili 
dokonania zapisu na jego rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie 
zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia 
prawnego powodującego z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku 
papierów wartościowych nabywcy jest dokonywany na jego śądanie. 
Na podstawie Art. 159 Ustawy o Obrocie, członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, 
prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci 
albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub 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. Nie mogą 
dokonywać na rachunek własny lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, 
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami 
finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w Art. 159 ust. 2 
Ustawy o Obrocie. 
 
Okresem zamkniętym jest: 
 
1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej 

Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w Art. 156 
ust. 4 Ustawy o Obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości, 

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

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

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

 
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo 
będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje 
kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących 
bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania 
decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności 
gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji 
o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w Art. 
160 ust. 2 Ustawy o Obrocie, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji 
Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 
na takim rynku. 
Zgodnie z postanowieniami Art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie, osoba wymieniona w Art. 156 
ust. 1 pkt. 1 lit. a tej ustawy (osoba, która posiada informację poufną w związku z 
pełnieniem funkcji w organach Spółki, posiadaniem w Spółce akcji lub udziałów lub w 
związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a 
takŜe stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – w 
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szczególności członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent lub pełnomocnik, Emitenta lub 
wystawca, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z Emitentem 
lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze), która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których 
mowa w Art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie, tj. nabywa lub zbywa na rachunek własny lub 
osoby trzeciej, akcje Emitenta, prawa pochodne dotyczące akcji Emitenta oraz inne 
instrumenty finansowe z nimi powiązane albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby 
trzeciej, inne czynności prawne powodujące lub mogące powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze 
decyzji administracyjnej karę pienięŜną do wysokości 200 tys. złotych. Kara taka nie moŜe 
zostać nałoŜona, jeŜeli wyŜej wymieniona osoba zleciła uprawnionemu podmiotowi, 
prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów 
wartościowych, w sposób, który uniemoŜliwia jej ingerencję w podejmowane na jej 
rachunek decyzje. Wydanie takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu rozprawy. 
Zgodnie z postanowieniami Art. 160 ust. 1 ustawy osoby wchodzące w skład organów 
zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące jego prokurentami oraz inne 
osoby, pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają 
stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego 
Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na 
jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do 
przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego oraz temu Emitentowi informacji o 
zawartych przez nie oraz osoby blisko z nimi związane, na własny rachunek, transakcjach 
nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, 
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania 
się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Na podstawie Art. 175 ust. 1 Ustawy o 
Obrocie na osobę, która nie wykonała lub nienaleŜycie wykonała obowiązek wynikający 
z Art. 160 ust. 1 tej ustawy, Komisja Nadzoru Finansowego moŜe nałoŜyć w drodze decyzji 
administracyjnej karę pienięŜną do wysokości 100.000 złotych. JeŜeli jednak osoba ta 
zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie 
portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza jej ingerencję w 
podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu naleŜytej staranności nie 
wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji kara, o której mowa 
powyŜej nie zostanie nałoŜona. Wydanie takiej decyzji następuje po przeprowadzeniu 
rozprawy. 
Zgodnie z brzmieniem Art. 161 ust. 3 Ustawy o Obrocie, wyŜej omówione zakazy i wymogi 
wynikające z przepisów art. 156-160 tej ustawy, mają zastosowanie równieŜ wobec akcji 
wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 
 

3.1.3.4 Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 
 
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek 
zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, o ile łączny obrót 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 naleŜących do grup zarówno przedsiębiorcy, nad którym 
ma być przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zaleŜnych art. 16 cytowanej ustawy.  
 
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:  
 
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  
2) 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,  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 
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5) przedsiębiorstwa), jeŜeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej równowartość 10 000 000 Euro.  

 
Dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zaleŜnego uwaŜa się za jej dokonanie przez 
przedsiębiorcę dominującego (art. 15 cyt. Ustawy) 
 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:  
 
1) jeŜeli obrót przedsiębiorcy:  
 

a) nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, 
b) którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte, 
c) z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw. 
 

nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Ŝadnym z dwóch lat 
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 Euro. Zwolnienia 
tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w wyniku, których powstanie lub umocni 
się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (a contrario art. 
18 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).  

 
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu 

ich odsprzedaŜy, jeŜeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest 
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych 
przedsiębiorców, pod warunkiem, Ŝe odsprzedaŜ ta nastąpi przed upływem roku od 
dnia nabycia oraz Ŝe:  

 
a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy 

lub 
b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaŜy całości lub 

części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. 
 

Prezes UOKiK na wniosek instytucji finansowej moŜe przedłuŜyć w drodze decyzji 
termin, jeŜeli udowodni ona, Ŝe odsprzedaŜ akcji nie była w praktyce moŜliwa lub 
uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.  

 
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia 

wierzytelności, pod warunkiem, Ŝe nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z 
wyłączeniem prawa do ich sprzedaŜy,  

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, 
gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo naleŜy do grupy kapitałowej, 
do której naleŜą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,  

5) przedsiębiorców naleŜących 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 lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego 
przedsiębiorcy.  
 
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie 
później niŜ w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.  
 
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia 
koncentracji do urzędu antymonopolowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 
lipca 2007 roku w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców uczestniczących 
koncentracji (Dz. U. Nr 134, poz. 935). Rozporządzenie to w §3 wskazuje, iŜ obrót 
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oblicza się jako sumę przychodów 
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uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaŜy produktów oraz sprzedaŜy towarów i 
materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po odliczeniu 
udzielonych rabatów, opustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i usług, a 
takŜe innych podatków związanych z obrotem, jeŜeli nie zostały odliczone, wykazanych w 
rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o rachunkowości. Sumę 
przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji przedmiotowych.  
 
Do momentu podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym 
decyzja powinna ta zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega 
zgłoszeniu, są zobowiązani 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.  
 
Ponadto Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich 
zobowiązanie, w szczególności do:  
 
1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  
2) 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,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.  
 
Prezes UOKiK, w drodze decyzji, zakazuje 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 moŜe ona wywrzeć pozytywny wpływ na 
gospodarkę narodową, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 
Prezes UOKiK moŜe uchylić powyŜsze decyzje, jeŜeli zostały one oparte na nierzetelnych 
informacjach, za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, 
lub jeŜeli przedsiębiorcy nie spełniają określonych w decyzji warunków.  
 
JednakŜe, jeŜeli koncentracja została juŜ dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku 
nie jest moŜliwe w inny sposób, Prezes UOKiK moŜe w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności: 
  
1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,  
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,  
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub 

przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, na którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę, z zastrzeŜeniem, Ŝe decyzja taka nie moŜe być wydana po upływie 5 lat od 
dnia dokonania koncentracji.  

 
Prezes UOKiK moŜe nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną w 
wysokości nie większej niŜ 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, 
poprzedzającym rok nałoŜenia kary, jeŜeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie 
dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.  
Prezes UOKiK moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną w 
wysokości stanowiącej równowartość od 1.000 do 50.000.000 Euro, jeŜeli, choćby 
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o Ochronie Konkurencji i 
Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.  
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Prezes UOKiK moŜe równieŜ nałoŜyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pienięŜną w 
wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 Euro za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu 
m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.  
 
Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji, nałoŜyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub 
wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców 
karę pienięŜną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w 
szczególności w przypadku, jeŜeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru 
koncentracji.  
 
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o 
zakazie koncentracji, Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji, określając termin jej 
wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji 
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, 
nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie moŜe zostać 
wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania 
decyzji Prezes UOKiK moŜe, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy.  
 
Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi UOKiK 
przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK 
moŜe ponadto wystąpić do sądu o uniewaŜnienie umowy lub podjęcie innych środków 
prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.  
 
Przy ustalaniu wysokości kar pienięŜnych Prezes UOKiK uwzględnia w szczególności okres, 
stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 

3.1.3.5 Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie 
koncentracji przedsiębiorstw 

 
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają takŜe 
z regulacji zawartych w Rozporządzeniu dot. koncentracji. Zawiera ono uregulowania 
odnoszące się do koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących 
przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu 
towarami i usługami. 
 
Rozporządzenie dot. 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:  
 
1) zawarciu umowy,  
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub  
3) przejęciu większościowego udziału.  
 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia dot. koncentracji 
moŜna równieŜ dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w 
zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  
 
Zawiadomienie Komisji Europejskiej słuŜy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej 
koncentracji.  
 
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:  
 
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niŜ 5.000.000.000 Euro, oraz  
2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską kaŜdego, z co najmniej dwu 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 250.000.000 Euro, 
chyba Ŝe kaŜde z  przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ 
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dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym 
samym państwie członkowskim.  

 
Koncentracja przedsiębiorstw ma równieŜ wymiar wspólnotowy, gdy:  
 
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niŜ 2.500.000.000 Euro, oraz  
2) w kaŜdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100.000.000 Euro,  
3) w kaŜdym, z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100.000.000 Euro, z 
czego łączny obrót, co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi, co najmniej 25.000.000 Euro, oraz  

4) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, kaŜdego, z co najmniej dwu 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niŜ 100.000.000 Euro, chyba 
Ŝe kaŜde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niŜ dwie 
trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym 
państwie członkowskim. 

 
Łączny obrót w rozumieniu Rozporządzenia dot. koncentracji obejmuje kwoty uzyskane 
przez zainteresowane przedsiębiorstwa w poprzednim roku finansowym ze sprzedaŜy.  
 
Uznaje się, Ŝe koncentracja nie występuje w przypadku, gdy instytucje kredytowe lub inne 
instytucje finansowe, bądź teŜ firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność 
obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na 
własny rachunek lub na rachunek innych, czasowo posiadają papiery wartościowe 
nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaŜy, pod warunkiem, Ŝe nie wykonują one 
praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań 
konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, Ŝe wykonują te prawa wyłącznie 
w celu przygotowania sprzedaŜy całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, 
bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, Ŝe taka sprzedaŜ następuje w 
ciągu jednego roku od daty nabycia. 
 

3.2 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych  
 

3.2.1. Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych  z przytoczeniem jej 
treści:  

 
3.2.1.1 Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii A wraz z  przytoczeniem jej treści: 

 
W dniu 3 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Milkpol” 
Spółka. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnocinie działając na 
podstawie art. 551 § 1 w zw. art. 577 ksh podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia 
Milkpol Sp. z o.o. w spółkę Milkpol S.A. (Akt Notarialny A Nr 3086/2008). 
 
Akcje Serii A zostały wydane wyłącznie uczestniczącym w przekształceniu wspólnikom 
spółki Milkpol Sp. z.o.o., którzy z dniem przekształcenia stali się akcjonariuszami Spółki 
Milkpol S.A. 
 
Treść uchwały została przytoczona poniŜej: 
 
 

UCHWAŁA NR 1 
 
 
1.„Przekształca się spółkę Milkpol Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Czarnocinie, w spółkę Milkpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnocinie. 
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2. Ustala się, Ŝe stosownie do planu przekształcenia i sprawozdania finansowego 

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, w związku z przekształceniem, wartość 

bilansowa majątku spółki Milkpol Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnocinie,  wynosi  2.597.374,29 

(dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery i 

29/100) zł.  

3. Przyjmuje się wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej 

ustaloną na dzień 31.12.2007 roku- wykazującą sumę aktywów i pasywów w wysokości 

5.562.053, 93 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt trzy i 93/100) zł. 

4. Ustala się, Ŝe  wartość nominalna jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki Milkpol S.A. 

z siedzibą w Czarnocinie wynosić będzie 1 (jeden) zł. 

5.Ustala się, Ŝe kapitał zakładowy spółki Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie wynosić 

będzie 1 000 000 (milion) złotych i będzie się dzielił na 1 000 000 (milion) akcji zwykłych na 

okaziciela serii A (….)” 

W wyniku przekształcenia kaŜdy ze wspólników spółki przekształcanej, po złoŜeniu 

oświadczenia o przystąpieniu do spółki przekształconej oraz po wyraŜeniu  zgody na 

brzmienie Statutu spółki Milkpol S.A., otrzymał po 31250 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt) Akcji spółki Milkpol S.A.  w zamian za 1 (jeden) udział w kapitale 

zakładowym spółki Milkpol Sp. z o.o. 

PoniŜej przedstawiono wyciąg ze Statutu Spółki Milkpol S.A. stanowiący dalszy  ciąg 

cytowanej uchwały : 

„(...) III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE. 
 

§ 6 
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 1 000 000 

(jeden milion) akcji na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden  złoty)  kaŜda 
akcja (…)” 
 

UCHWAŁA NR 2 
 
 „W skład Zarządu Spółki MIlkpol S.A. powołany zostaje 
Wiesław Niedziałek- Przezes Zarządu 
Jerzy Świerczyński- Vice Prezes Zarządu” 
 

UCHWAŁA NR 3 
 

„W skład Rady Nadzorczej Spółki Milkpol S.A. powołany zostaje: 

Mirosław Nowak 
GraŜyna Świerczyńska 
Stanisław Strzebiecki 
Aleksandra Świerczyńska 
Piotr Włodarczyk” 
 
 

3.2.1.2  Data i formy podjęcia decyzji o emisji Akcji serii B wraz z przytoczeniem jej treści 
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W dniu 25 czerwca 2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 
dotyczącą podwyŜszenia kapitału zakładowego Milkpol S.A. w drodze emisji Akcji serii B, 
o pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie wyraŜenia 
zgody na ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect Akcji emisji serii A i B  oraz  o dematerializacji tych Akcji. 
 
Treść powyŜszych uchwał, uwzględniająca zmianę dokonaną na mocy uchwały nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MILKPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Czarnocinie z dnia 9 października 2008 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 1 z dnia 25 
czerwca 2008 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia MILKPOL Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Czarnocinie i przyjęcia tekstu jednolitego uchwały, została przytoczona 
poniŜej. 
 

UCHWAŁA NR 1 
 

Działając na podstawie art. 431§1 i 2 pkt. 1, art.  432 §1 pkt.1,2,4-6 oraz art. 433 §2, 430 §5 
oraz art. 310 §2 i 4 w zw. z art. 431 §7  Kodeksu spółek handlowych oraz §8 Statutu Spółki 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Milkpol S.A. niniejszym uchwala co następuje:  
 
 

• „Kapitał zakładowy Spółki podwyŜsza się o kwotę nie mniejszą niŜ 35.000 (trzydzieści pięć 
tysięcy) złotych i nie większą niŜ 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych z kwoty 
1.000.000 (jeden milion złotych) do kwoty nie mniejszej niŜ 1.035.000 (jeden milion 
trzydzieści pięć tysięcy )złotych i nie większej niŜ 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia 
tysięcy) złotych, poprzez emisję nie mniej niŜ 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) i nie więcej niŜ 
120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 
120000 i o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty kaŜda. 

 
• Cenę emisyjną akcji serii B ustali Zarząd Spółki do czego niniejszym Walne Zgromadzenie 

upowaŜnia Zarząd Spółki, z tym zastrzeŜeniem Ŝe cena emisyjna za jedną akcję nie moŜe 
być niŜsza od 10 (dziesięciu) złotych i wyŜsza od 12 (dwunastu) złotych. 

 
• Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok 

obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 roku. 
 
• Akcje serii B zostaną zaoferowane nie więcej niŜ 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) 

Inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej. Walne Zgromadzenie niniejszym upowaŜnia 
Zarząd Spółki do zaoferowania akcji serii B Inwestorom wybranym przez Zarząd oraz do 
zawarcia z nimi umów o objęciu akcji serii B w trybie subskrypcji prywatnej. 

 
• Akcje serii B zostaną objęte za wkłady pienięŜne. Wpłata na akcje w pełnej wysokości 

zostanie uiszczona przez Inwestorów najpóźniej w dniu podpisania umowy o objęciu akcji 
serii B. 

 
• Umowy o objęciu akcji serii B w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych 

zostaną zawarte do dnia 20 lipca 2008 roku. 
 
• W interesie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych pozbawia się w 

całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do 
wszystkich akcji nowej emisji serii B. (...)” 
 
W związku z treścią uchwały odnoszącej się do podwyŜszenia kapitału o emisje Akcji serii B 
§6 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:  

 
•  „1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niŜ 1.035.000 ( jeden milion trzydzieści pięć tysięcy) 

złotych i nie więcej niŜ 1.120.000 (jeden milion sto dwadzieścia tysięcy ) złotych i dzieli się 
na: 



 

 

Strona 30 z 153 

o 1.000.000 ( jeden milion) akcji na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1000000 i 
o wartości nominalnej 1,00 zł ( jeden złoty) kaŜda, 
o nie mniej niŜ 35.000 ( trzydzieści pięć tysięcy) i nie więcej niŜ 120.000 ( sto dwadzieścia 
tysięcy ) akcji na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 120000 o wartości nominalnej 
1 (jeden) złoty kaŜda” 

 
• Walne Zgromadzenie upowaŜnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złoŜenia oświadczenia  o 

wysokości podwyŜszonego kapitału zakładowego Spółki oraz o dookreśleniu wysokości 
kapitału zakładowego w Statucie Spółki, w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 
Kodeksu spółek handlowych przed zgłoszeniem podwyŜszenia kapitału zakładowego do 
rejestru (….)” 

 
• „(…) UpowaŜnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności 

prawnych i faktycznych, wymaganych do dokonania skutecznego podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B i jego rejestracji(...).” 
 
Działając na podstawie art. art. 5 ust.1 pkt 3, ust. 4 i ust. 8  ustawy z 29 lipca 2005 r. o 
obrocie  instrumentami finansowymi. Nr 183, poz 1538 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U Nr poz. 1539 z późn. zm.)  

 
• „(…) UpowaŜnia się Zarząd Spółki do: 
• podjęcia wszelkich czynności  prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do 

wprowadzenia akcji Spółki serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” 
organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

• złoŜenia akcji Spółki serii A i B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW); 

• podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie 
dematerializacji akcji Spółki serii A iB w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umów o rejestrację w depozycie 
papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, akcji serii A iB” 

                                
Dnia 17 lipca 2008 roku oświadczeniem w formie aktu notarialnego, akcjonariusz 
Stanisław Strzebiecki,  nieobecny na cytowanym wyŜej WZA, potwierdził treść wszystkich 
podjętych na tym Zgromadzeniu Uchwał dotyczących emisji Akcji Serii B oraz 
wynikających z tego podwyŜszenia zmian statutu Spółki oraz oświadczył „Ŝe nie będzie 
teraz, ani w przyszłości składał Ŝadnych uwag, zastrzeŜeń ani sprzeciwów do podjęcia 
uchwały. Zrzeka się prawa do wniesienia powództwa o uchylenie podjętej w dniu 25 
czerwca 2008 roku uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie. 
 
 
W dniu 21 sierpnia 2008 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. 
z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownego upowaŜnienia Walnego 
Zgromadzenia Spółki, złoŜył oświadczenie o wysokości podwyŜszonego kapitału 
zakładowego Spółki oraz do dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie 
Spółki . Treść oświadczenia została przytoczona poniŜej. 
 

 
Oświadczenie Zarządu  z dnia 21 sierpnia 2008r. 

złoŜone w trybie art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych 
w związku z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych 

 

§1. 
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Wiesław Niedziałek i Jerzy Świerczyński jako Zarząd spółki MILKPOL Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Czarnocinie oświadczają, Ŝe w dniu 25 czerwca 2008 roku Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie spółki MILKPOL Spółka Akcyjna przyjęło uchwałę N 1w sprawie 
podwyŜszenia kapitału zakładowego spółki MILKPOL S.A., objętą aktem notarialnym 
sporządzonym w  Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Sługockiej  w Łodzi za Repertorium 
A nr 233/208, o kwotę nie mniejszą niŜ 35.000  i nie większą niŜ 120.000 złotych tj. z kwoty 
1.000.000 złotych  do kwoty nie mniejszej niŜ 1.035.000 złotych i nie większej niŜ 1.120.000 
złotych, poprzez emisję nie mniej niŜ 35.000  i nie więcej niŜ 120.000  akcji na okaziciela serii 
B o numerach 000001 do 120000 o wartości nominalnej 1 zł  kaŜda. 

§ 2 

Wiesław Niedziałek i Jerzy Świerczyński jako Zarząd spółki MILKPOL Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Czarnocinie na podstawie art. 310 § 2 kodeksu spółek handlowych związku z 
art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych oświadczają, Ŝe  związku z zamknięciem 
subskrypcji prywatnej akcji serii B, emitowanych na podstawie uchwały Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołanej w § 1, w ramach powołanego 
podwyŜszenia kapitału zakładowego Spółki objęty został kapitał zakładowy w kwocie 
60.350  złotych, to jest objętych i opłaconych gotówką zostało 60.350 akcji serii B na 
okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty  kaŜda akcja, co powoduje, ze kapitał zakładowy 
spółki MILKPOL Spółka Akcyjna ulega podwyŜszeniu o kwotę 60.350   złotych (…)”. 

Wiesław Niedziałek i Jerzy Śwerczyński jako Zarząd spółki MILKPOL Spółka Akcyjna z 
siedzibą w Czarnocinie, na podstawie art. 310 § 4 kodeksu spółek handlowych, 
dookreślają wysokość kapitału zakładowego w Statucie w ten sposób, iŜ kapitał 
zakładowy wynosi 1.060.350 ( jeden milion sześćdziesiąt tysięcy  trzysta pięćdziesiąt 
złotych) i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion)  akcji serii A zwykłych na okaziciela 
oznaczonych numerami od 000001 do 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) 
kaŜda, oraz  60.350 ( sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji serii B zwykłych na 
okaziciela oznaczonych numerami od 000001 do 060350  o wartości nominalnej 1 złoty 
(jeden złoty) kaŜda. 

W związku z powyŜszym§ 6 ust. 1 Statutu spółki MILKPOL S.A. otrzymuje brzmienie:- 

„Kapitał zakładowy spółki wynosi  1.060.350 (milion sześćdziesiąt tysięcy  trzysta 
pięćdziesiąt  złotych)  i dzieli się na: 

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od numeru 0000001 do numeru 
1000000 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty ) kaŜda,   

b) 60.350 ( sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B od numeru 
0000001 do numeru 060350  o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) kaŜda.„(…)” 

W dniu 30 lipca 2008 złoŜone zostało do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenie Zarządu  którym 
mowa wyŜej.   
 

W dniu 03 września 2008 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału 
zakładowego Emitenta o emisje Akcji Serii B, tj. z kwoty 1.000.000 złotych do kwoty 
1.060.350 złotych. 
 

3.2.2 Podmiot prowadzący rejestr Akcji Emitenta  
 
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji Akcji Emitenta będzie 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. 



 

 

Strona 32 z 153 

Akcje serii A i B objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, z upowaŜnienia uchwały 
nr 1 NWZ z dnia 25 czerwca 2008  będą podlegały dematerializacji z chwilą ich rejestracji 
w KDPW, zgodnie z umową zawartą przez Emitenta z KDPW, (szczegółowy opis  uchwały, 
pkt. 3.2.1.2 Dokumentu Informacyjnego). 
 

3.3 Oznaczenie dat od których akcje uczestniczą w dywidendzie  
 
Akcje serii A i B są równe w prawie do dywidendy, wobec czego na jedną akcję 
przypada dywidenda w wysokości kwoty przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie 
Emitenta do wypłaty akcjonariuszom podzielonej przez liczbę wszystkich akcji Emitenta. 
 
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 
2008. 
Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku za rok obrotowy 
2008. 
 
Dnia 29 kwietnia 2008 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Milkpol Sp. z o.o., 
na którym zatwierdzono sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2007 i 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, udzielono absolutorium członkom 
organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, a takŜe podjęto 

uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2007 w 
wysokości 1.141.371,01 zł netto, w sposób następujący: 

- na zwiększenie kapitału zapasowego 834.171,01 zł, 

- na wypłatę dywidendy 307.200,00 zł. 

 
 

3.4 Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 
 
Wszystkie Akcje serii A i B, są akcjami na okaziciela. Akcje te nie są w jakikolwiek sposób 
uprzywilejowane. Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w 
Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki, Ustawie o Obrocie oraz w innych 
przepisach prawa. 
 

3.4.1. Prawa majątkowe przysługujące akcjonariuszowi 
 
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:  
 

a)  Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu 
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w 
stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje Ŝadnych przywilejów w zakresie tego 
prawa, co oznacza, Ŝe na kaŜdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej 
wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, 
którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który moŜe zostać wyznaczony przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku 
albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). 
Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod 
uwagę regulacje KDPW i GPW.  

 
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na 
jedną Akcję, oraz o terminach dnia dywidendy i terminie wypłaty, przesyłając 
niezwłocznie, lecz nie później niŜ 10 dni przed dniem dywidendy uchwałę właściwego 
organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty moŜe przypadać najwcześniej dziesiątego 
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dnia po dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyŜsze informacje wszystkim uczestnikom 
bezpośrednim, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do 
dywidendy, znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach.  
 
Uczestnicy przesyłają do KDPW informacje o: wysokości środków pienięŜnych, które 
powinny zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; łącznej kwocie 
naleŜnego podatku dochodowego od osób prawnych, który powinien zostać pobrany 
przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika; liczbie 
rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami 
podatku dochodowego od osób prawnych.  
 
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki 
przeznaczone na realizację prawa do dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 
równieŜ termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH). W następstwie podjęcia uchwały o 
przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę 
dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w 
uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 
Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.  
 
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczypospolitą Polską umowy w 
sprawie zapobieŜenia podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie 
z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest moŜliwe wyłącznie po 
przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia zryczałtowanego podatku 
dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację 
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąŜy na podmiocie zagranicznym, który 
uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma słuŜyć przede 
wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną 
w umowie międzynarodowej, czy teŜ ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić 
podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeŜeli nierezydent 
udowodni, Ŝe w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy 
międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do 
całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł Ŝądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 
nienaleŜnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym nie 
istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w 
przypadku akcjonariuszy będących nie rezydentami.  
 
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie moŜe przekraczać zysku za 
ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty 
przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą 
być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy pomniejszyć o niepokryte 
straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być 
przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 
348 §1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy 
lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego 
charakteru wypłat. 
 

b)  Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
akcji (prawo poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH 
Akcjonariusz moŜe zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w 
interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością, co 
najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności uzyskania większości 
co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyŜszeniu kapitału 
zakładowego stanowi, Ŝe nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 
finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie 
akcjonariuszom celem umoŜliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach 
określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, Ŝe nowe akcje mają być 
objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym słuŜy prawo 
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poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie 
akcjonariuszy prawa poboru akcji moŜe nastąpić w przypadku, gdy zostało to 
zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.  

 

c) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje 
Ŝadnego uprzywilejowania w tym zakresie.  

 
d) Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji. 

 
e) Z Akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. 

 
f) Prawo do obciąŜania posiadanych akcji zastawem lub uŜytkowaniem. W okresie, 

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

 

g) Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonana 
na Ŝądanie akcjonariusza, jeŜeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej ( 334 KSH).  

 
Statut Emitenta nie wprowadza Ŝadnych ograniczeń w tym zakresie. 

 
3.4.2 Prawa korporacyjne przysługujące akcjonariuszowi  

 
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w 
Spółce:  
 
1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do 

głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1KSH). 
2) Prawo do złoŜenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 

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

3) Prawo do zaskarŜania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w 
art. 422–427 KSH. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź 
dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie 
akcjonariusza moŜe być zaskarŜona w drodze wytoczonego przeciwko spółce 
powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie 
uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:  

 
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,  
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zaŜądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji 
niemej,  

c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym 
zgromadzeniu, 

d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w 
przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub teŜ powzięcia 
uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.  
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W przypadku Spółki Publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia 
otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niŜ trzy miesiące od dnia 
powzięcia uchwały.  
 
Podmiotom wskazanym powyŜej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce 
powództwa o stwierdzenie niewaŜności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z 
ustawą. Powództwo o stwierdzenie niewaŜności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki 
Publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie 
później jednak niŜ w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. 
 
4) Prawo do Ŝądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 

3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną piątą część 
kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez 
najbliŜsze Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Podczas 
wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami kaŜdej akcji (za wyjątkiem akcji 
niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.  

5) Prawo do Ŝądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z 
utworzeniem Spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na 
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu; jeŜeli Walne Zgromadzenie oddali wniosek o 
wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o 
wyznaczenie takiego rewidenta do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od powzięcia 
uchwały. 

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

7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot 
prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami Ustawy o 
Obrocie (art. 328 § 6 KSH). Na Ŝądanie posiadacza rachunku papierów 
wartościowych, podmiot prowadzący ten rachunek wystawia mu na piśmie, 
oddzielnie dla kaŜdego rodzaju papierów wartościowych, imienne świadectwo 
depozytowe. Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień 
wynikających z papierów wartościowych wskazanych w jego treści, które nie są lub nie 
mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na rachunku papierów 
wartościowych. 

 
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej z siedzibą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złoŜenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed 
terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia 
uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym 
zgromadzeniu. Świadectwo zawiera:  
 

a) firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawiającego oraz numer świadectwa;  
b) liczbę papierów wartościowych;  
c) rodzaj i kod papieru wartościowego;  
d) firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta;  
e) wartość nominalną papieru wartościowego;  
f) imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku 

papierów wartościowych;  
g) informację o istniejących ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych 

lub o ustanowionych na nich obciąŜeniach;  
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h) datę i miejsce wystawienia świadectwa;  
i) cel wystawienia świadectwa;  
j) termin waŜności świadectwa;  
k) w przypadku gdy poprzednio wystawione świadectwo, dotyczące tych samych 

papierów wartościowych, było niewaŜne albo zostało zniszczone lub utracone 
przed upływem terminu swojej waŜności - wskazanie, Ŝe jest to nowy dokument 
świadectwa;  

l) podpis osoby upowaŜnionej do wystawienia w imieniu wystawiającego 
świadectwa, opatrzony pieczęcią wystawiającego.  

 
8) Prawo do Ŝądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i 

sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz 
opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym 
Zgromadzeniem (art. 395 § 4KSH).  

9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Ŝądania odpisu listy za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 407 § 1KSH). Lista akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca 
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania 
(siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, 
powinna być wyłoŜona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem 
Walnego Zgromadzenia.  

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

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

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz Ŝądania wydania poświadczonych 
przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami 
zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez 
akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole naleŜy stwierdzić 
prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia 
uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za kaŜdą uchwałą i 
zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu naleŜy dołączyć listę obecności z podpisami 
uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia 
Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.  

13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach 
określonych w art. 486 i 487KSH, jeŜeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego 
szkodę. JeŜeli powództwo okaŜe się nieuzasadnione, a powód, wnosząc je, działał w 
złej wierze lub dopuścił się raŜącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę 
wyrządzoną pozwanemu.  

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

15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i Ŝądania wydania odpisu za zwrotem kosztów 
jego sporządzenia (art. 341 § 7KSH). Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji 
imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której naleŜy wpisywać 
nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do 
doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a takŜe, na wniosek osoby uprawnionej, 
wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu.  

16) Prawo Ŝądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła 
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zaleŜności wobec określonej 
spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki 



 

 

Strona 37 z 153 

stosunek dominacji lub zaleŜności ustał. Akcjonariusz moŜe Ŝądać równieŜ ujawnienia 
liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa 
posiada, w tym takŜe jako zastawnik, uŜytkownik lub na podstawie porozumień z 
innymi osobami. śądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złoŜone 
na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).  

17) Prawo Ŝądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaŜy wszystkich posiadanych akcji 
(przymusowy wykup akcji) przysługujące akcjonariuszowi Spółki publicznej, który 
samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zaleŜnymi lub wobec niego 
dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o 
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie osiągnął lub przekroczył 90% 
ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Oforcie); 

18) Prawo Ŝądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, 
który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o 
Ofercie). Takiemu Ŝądaniu są zobowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, 
który osiągnął lub przekroczył 90 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, 
jak równieŜ podmioty wobec niego zaleŜne i dominujące, w terminie 30 dni od jego 
zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa równieŜ solidarnie 
na kaŜdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o 
Ofercie, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami 
zaleŜnymi i dominującymi, co najmniej 90 % ogólnej liczby głosów. 

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

przyszłości 
 
Akcje A i B  są równe w prawach, co do dywidendy. Statut Spółki nie ustanawia Ŝadnego 
uprzywilejowania w tej kwestii oraz nie zawiera szczególnych postanowień dotyczących 
zasad podziału zysku. Dywidenda wypłacana będzie w polskich złotych (PLN).  
 
Zgodnie z art. 395 KSH. 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 kaŜdego 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 KSH). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 
akcjonariusze, którzy posiadają na swoim rachunku akcje na zakończenie dnia (to jest o 
godzinie 24: 00), który Walne Zgromadzenie określi w swojej uchwale, jako dzień ustalenia 
prawa do dywidendy. Walne Zgromadzenie określa dzień prawa do dywidendy oraz 
dzień wypłaty dywidendy.  
 
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 
Zgromadzenie do wypłaty dla nich. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby Akcji. Zgodnie z 
art. 347§2 KSH jeŜeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do 
dokonanych wpłat na akcje. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie 
moŜe przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z 
lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i 
rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę naleŜy 
pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub 
statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały 
zapasowy lub rezerwowe.  
 
Statut Emitenta przewiduje moŜliwość wypłaty zaliczki na dywidendę. Wypłata zaliczki 
wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka moŜe wypłacić zaliczkę na poczet 
przewidywanej dywidendy, jeŜeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni 
rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka moŜe stanowić najwyŜej połowę zysku osiągniętego 
od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z 
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zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek moŜe dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o 
niepokryte straty i akcje własne (art. 349 §2 KSH).  
 
Warunki i termin przekazania dywidendy, w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie 
podejmie decyzję o jej wypłacie, ustalane będą zgodnie z zasadami przyjętymi dla 
Spółek publicznych.  
 
Zgodnie z § 91 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów 
Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, 
o dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z § 91 
ust. 2 cytowanych przepisów, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem 
wypłaty dywidendy musi upływać, co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie 
następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy 
przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki publicznej, 
następuje poprzez pozostawienie, przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na 
realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pienięŜnym lub 
rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od 
Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekaŜą je na poszczególne 
rachunki akcjonariuszy.  
 
Zarząd Spółki nie planuje wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2008 i 2009. Zysk wykazany 

w sprawozdaniach finansowych za wymienione okresy planuje się przeznaczyć w całości 
na inwestycje rozwojowe Spółki. Od 2010 roku do momentu uzyskania zadowalającej 

wielkości produkcji, zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, planuje się 
uzyskany zyska za kolejne lata obrotowe w połowie przeznaczać na dywidendę dla 

akcjonariuszy, a drugą połowę  na dalszy rozwój i modernizację przedsiębiorstwa. śadna z 
Akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana, więc wypłata dywidend będzie odbywać się na 

jednakowych zasadach dla wszystkich akcjonariuszy.  
 
  

3.6 Zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi objętymi niniejszym Dokumentem, w tym wskazanie 
płatnika podatku  

 
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania 
dochodów związanych z posiadaniem instrumentów finansowych. Inwestorzy 
zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad 
świadczonych przez doradców podatkowych. 

 
 
3.6.1  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 (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.): 
 
1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,  
2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na 

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

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

4) 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.  
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Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 
2002r. skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek 
papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 
 

3.6.2   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: 
 
1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,  
2) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 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 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 naleŜności 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 lit. a, jest spółka podlegająca w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 15% 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: 
a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo  
b) połoŜony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w 

rozumieniu art. 2 ust. 13 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
spółki, o której mowa w pkt 2, jeŜeli osiągnięty dochód (przychód) podlega 
opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten 
zagraniczny zakład jest połoŜony.  

 
Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) 
z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada 
udziały (akcje) w spółce wypłacającej te naleŜności w wysokości, o której mowa w art. 22 
ust. 4 pkt. 3 Ustawy podatku dochodowym od osób prawnych, (do 31 grudnia 2008 roku 
nie mniej niŜ 15 %) nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma równieŜ 
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa 
po dniu uzyskania tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania 
udziałów (akcji), w ustalonej wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest 
obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% 
przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  
 
Zwolnienie stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwolnienie ma zastosowanie w 
stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 



 

 

Strona 40 z 153 

członkostwa w Unii Europejskiej. 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). 
 

3.6.3 Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia 
papierów wartościowych 

 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaŜy papierów wartościowych 
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem 
opodatkowania jest dochód stanowiący róŜnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą 
uzyskaną ze sprzedaŜy papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli 
wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze 
sprzedaŜy 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 roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest, jako róŜnica 
pomiędzy podatkiem naleŜnym od dochodu osiągniętego od początku roku 
podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.  
 
Podatnik moŜe równieŜ 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. 
 

3.6.4 Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym ze zbycia 
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. 30 b ust. 5 
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi 
dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.  
 
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i 
pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeŜeli 
czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ( art. 30 
ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  
 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, jest: 
 
1) róŜnica 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 zastrzeŜeniem art. 24 ust. 13 i 14,  
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2) róŜnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z 
papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b Ustawy o Obrocie, a 
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,  

3) róŜnica 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,  

4) róŜnica 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,  

5) róŜnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach 
mających  osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład 
niepienięŜny w innej postaci niŜ 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 takŜe 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 niepienięŜny w postaci innej niŜ przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i 
obliczyć naleŜny 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. 
 

3.6.5 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:  
 
1)  osób prawnych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub 

Zarządu (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz 
2)  osób fizycznych, jeŜeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca 

zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).  
3) 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, wiąŜące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie 
przywołanych powyŜej przepisów polskich ustaw podatkowych.  
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JednakŜe, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieŜenia 
podwójnemu opodatkowaniu albo niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest 
moŜliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów 
podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym 
przez właściwy organ administracji podatkowej. 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 zapobieŜenia podwójnemu 
opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest moŜliwe, pod warunkiem uzyskania od 
podatnika certyfikatu rezydencji.  
 
Ponadto naleŜy pamiętać, Ŝe zgodnie z art. 22 ust.4 zwalnia się od podatku 
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych, jeŜeli 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 
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,  

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niŜ 15 %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:  
 

a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo  
b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 
 

3.6.6 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 równieŜ praw związanych z 
posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od 
spadków i darowizn, jeŜeli:  
 
1) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub 

obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub  

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

 
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróŜnicowana i zaleŜy od rodzaju 
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy 
spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji akcjonariusz powinien zasięgnąć porady doradcy 
podatkowego. 
 

3.6.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych  
 
Zgodnie z art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaŜ 
maklerskich instrumentów finansowych firmom inwestycyjnym, bądź za ich 
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pośrednictwem, oraz sprzedaŜ tych instrumentów dokonywana w ramach obrotu 
zorganizowanego, czyli dokonywanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku 
regulowanym albo w alternatywnym systemie np. w Alternatywnym Systemie Obrotu na 
rynku NewConnect (art. 3 pkt. 9 Ustawy o Obrocie zwolniona jest od 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 wskazanej Ustawy, kupujący 
zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni 
od zawarcia umowy.  
 

3.6.8 Odpowiedzialność płatnika podatku  
 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1Ordynacji Podatkowej płatnik, który nie wykonał 
ciąŜącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia 
go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek 
niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te naleŜności 
całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezaleŜna od woli płatnika. Przepisów 
o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeŜeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej, albo, jeŜeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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Rozdział 4  Dane o Emitencie  
 

4.1  Dane rejestrowe i teleadresowe  
 
 
Nazwa Spółki:   Milkpol Spółka Akcyjna  

Siedziba, adres:   Czarnocin, ul. Główna 162, 97-318 Czarnocin 

Nr telefonu, faksu:   +48 44 616 62 13 
+48 44 616 51 82 

 

Adres strony internetowej: www.milkpol.pl ,  www.milkpol.com.pl 
 
Adres poczty elektronicznej czarnocin@milkpol.com.pl,  milkpol@milkpol.com.pl 

 Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia, XX Wydział 

Gospodarczy  

       Krajowego Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS:  30 kwietnia 2008 r. 

Nr KRS:    0000304913 
 

Nr REGON    004703448 

NIP:    771-01-06-183 
 
 

4.2   Wskazanie czasu trwania Emitenta  
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

 
 

4.3  Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został zawiązany Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego 
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. 

Emitent, jako Spółka publiczna będzie działał ponadto na podstawie regulacji 
dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 

 
4.4  Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru 

przedsiębiorstw  
 
W dniu 30 kwietnia 2008 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304913 zgodnie z postanowieniem 
Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia, XX. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. Milkpol S.A. powstała z przekształcenia Milkpol Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, która była wpisana do rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000182443. 
 

4.5 Historia Emitenta  
 
NajwaŜniejsze wydarzenia w historii Spółki 
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• 1990 - załoŜenie przez Panów Wiesława Niedziałka i Jerzego Świerczyńskiego firmy Milkpol 
Sp. z o.o., pierwszej prywatnej mleczarni w Polsce. Siedzibą Spółki jest Czarnocin połoŜony 
na wzniesieniu mazowieckim, gdzie brak duŜych ośrodków przemysłowych gwarantuje 
czystość wody oraz powietrza. Niewielka odległość od duŜych miast regionu (Łódź, 
Piotrków Trybunalski) zapewnia dostęp do duŜych rynki zbytu. 

• 1991 - zakończenie budowy  zakładu mleczarskiego; rozpoczęcie działalności 
produkcyjnej. 

• 1993/1994 - gruntowa modernizacja i rozwój przedsiębiorstwa – wybudowanie drugiej hali 
produkcyjnej, kotłowni, modernizacja instalacji ciepłowniczej, wymiana linii pasteryzacji i 
wirowania mleka. 

• 1994 – wprowadzenie do dystrybucji wyrobów innych producentów w celu zapewnienia 
kompleksowego zaopatrzenia sklepów w produkty mleczarskie. 

• 2003 – rozbudowa i modernizacja pomieszczeń socjalnych oraz hali produkcyjnej w celu 
spełnienia wymogów kategorii A. Oddanie do uŜytku podczyszczalni ścieków 
technologicznych i socjalnych. 

•  2005 – zakończenie procesu certyfikacji HACCP upowaŜniającej do skupu mleka, 
produkcji i sprzedaŜy wyrobów mlecznych na terenie UE, Medal zdobyty na XXI Krajowej 
Ocenie Serów 

• 2006 – Nagroda „Gazele Biznesu 2006”  
• 2007- zakup działki inwestycyjnej o powierzchni 1,16 ha przylegającej bezpośrednio do 

terenu zakładu oraz nabycie na własność działki o powierzchni 0,96 ha - Nagroda 
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2007” 

• 2008 – Przekształcenie Spółki Milkpol Sp. z o.o. w Spółkę Milkpol  S.A. z siedzibą w 
Czarnocinie w trybie art. 551 § 1 w zw. z art. 577 KSH.  
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego Emitenta o emisje 
Akcji Serii B, tj. z kwoty 1.000.000 złotych do kwoty 1.060.350 złotych. 

 
 

Firma „MILKPOL” została załoŜona w 1990 roku przez dwóch udziałowców: Panów 
Wiesława Niedziałka i Jerzego Świerczyńskiego, jako pierwsza prywatna mleczarnia w 
Polsce. W następnym roku została zakończona budowa zakładu i rozpoczęła się 
działalność produkcyjna. W kolejnych latach trwał ciągły rozwój przedsiębiorstwa, 
wybudowano drugą halę produkcyjną oraz kotłownię, wymieniono linię pasteryzacji i 
wirowania mleka. Ponadto firma rozpoczęła dystrybucję wyrobów innych producentów w 
celu zapewnienia kompleksowego zaopatrzenia sklepów w produkty mleczarskie. W 2003 
roku zakończona została kolejna rozbudowa zakładu oraz modernizacja pomieszczeń 
socjalnych i hali produkcyjnej w celu spełnienia wymogów Unii Europejskiej. Od momentu 
pojawienia się moŜliwości skorzystania z dofinansowania inwestycji z funduszy unijnych, 
Emitent podejmował działania mające na celu ich pozyskanie. Zaowocowało to 
przyznaniem w 2003 roku dofinansowania ze środków pomocowych funduszu SAPARD, 
oraz w 2005 roku dofinansowaniem realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006”. Ponadto w 2004 roku w firmie ustanowiono Zakładowy 
System HACCP, który w roku następnym uzyskał certyfikat stanowiący potwierdzenie 
spełniania wymagań, stawianych przez Unię Europejską dla przedsiębiorstw, których 
zakres funkcjonowania skupia się na przemyśle spoŜywczym. W roku 2007 roku Emitent 
zakupił działkę inwestycyjną o powierzchni 1,16 ha przylegającą bezpośrednio do terenu 
zakładu. 
Podczas prowadzenia działalności Emitent nieustannie poszerzał swoją sprzedaŜ o kolejne 
rynki zbytu. W chwili obecnej produkty Emitenta sygnowane marką „Czarnocin”, 
sprzedawane są na terenie województwa łódzkiego, w tym Łodzi, Zgierza, Piotrkowa 
Trybunalskiego, Pabianic, Tomaszowa Mazowieckiego oraz na terenie Częstochowy. 
 
 

4.6  Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich 
tworzenia 
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Kapitał zakładowy został utworzony w procesie przekształcenia Milkpol Spółka z. o.o. w 
spółkę Milkpol S.A. w trybie art. 551 §1 KSH w zw. art. 577 KSH i  wynosił 1 milion złotych i 
dzieli się na 1 milion Akcji na okaziciela Serii A. 
 
Dnia 25 czerwca 2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o 
podwyŜszeniu kapitału o emisję Akcji serii B. Dnia 3 września Sąd Rejonowy dla m. Łodzi – 
Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego emitenta o emisję Akcji Serii B w 
kwocie 60.350 zł. Kapitał zakładowy po podwyŜszeniu wynosi 1.060.350 zł. 
 
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyŜszeniu kapitału zakładowego 
zgodnie z treścią art. 430-432 KSH poprzez emisję akcji, jest Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy Emitenta. Spółka ma prawo podwyŜszać kapitał zakładowy w drodze emisji 
nowych akcji lub poprzez zmianę wartości dotychczasowych Akcji.  
 
Zgodnie z § 14 Statutu, Spółka tworzy równieŜ następujące kapitały i fundusze: 
 
1) kapitał zapasowy, 
2) fundusz inwestycyjny 
3) inne fundusze, których utworzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa 
 
Na kapitał zapasowy tworzony na pokrycie ewentualnej straty Emitenta, w braku 
poszczególnych postanowień statutu Emitenta, przelewa się co najmniej 8% zysku za dany 
rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału 
zakładowego. Do kapitału zapasowego naleŜy równieŜ przelewać nadwyŜki, osiągnięte 
przy emisji Akcji powyŜej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji. 
Do kapitału zapasowego wpływają równieŜ dopłaty, które uiszczają Akcjonariusze w 
zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym Akcjom, o ile te 
dopłaty nie będą uŜyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 
 
Spółka moŜe tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku 
i w trakcie roku obrotowego. Walne Zgromadzenie moŜe przeznaczyć część zysku na 
pozostałe kapitały i fundusze. 
 
Kapitał własny Emitenta stanowi suma następujących funduszy:  
 
- kapitał zakładowy 
- kapitał zapasowy 
- kapitał z aktualizacji wyceny 
- pozostałe kapitały rezerwowe 
- zysk ( strata) z lat ubiegłych  

 
 

Tabela 1  
Wysokość kapitału własnego Emitenta  (w zł) 
na dzień 30 kwietnia 2008r. (rejestracja Spółki w KRS) 
 

KAPITAŁ KWOTA  
Kapitał zakładowy 1.000.000,00 
Kapitał zapasowy 1.147.300,34 
Kapitał z aktualizacji 
wyceny 

136.906,56 

Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

0,00 
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Zysk (straty) z lat 
ubiegłych 

0,00 

Wynik łączny bieŜącego 
okresu 

-57.721,02 

ŁĄCZNIE 2.226.485,88 
Źródło” Emitent 

 
 

Tabela 2 
Wysokość kapitału własnego Emitenta (w zł) 
na dzień 3 września 2008r. 
(rejestracja podwyŜszenia kapitału Spółki o emisję Akcji serii B w KRS) 
 

KAPITAŁ KWOTA  
Kapitał zakładowy 1.060.350,00 
Kapitał zapasowy 1.147.300,34 
Kapitał z aktualizacji 
wyceny 

136.906,56 

Pozostałe kapitały 
rezerwowe 

0,00 

Zysk (straty) z lat 
ubiegłych 

0,00 

Wynik łączny bieŜącego 
okresu 

233.052,38 

ŁĄCZNIE 2.577.609,28 
       Źródło” Emitent 
 

  
4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 

 
 
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 podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Spółka nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w 
wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji 
dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 

 
 
4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie 

statutu przewidującego upowaŜnienie zarządu do podwyŜszania kapitału 
zakładowego, w granicach kapitału docelowego – moŜe być podwyŜszony kapitał 
zakładowy, jak równieŜ liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w 
terminie waŜności Dokumentu Informacyjnego moŜe być jeszcze podwyŜszony 
kapitał zakładowy w tym trybie 

 
Statut Spółki nie przewiduje upowaŜnienia Zarządu do podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego.  
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Według najlepszej wiedzy Emitenta w okresie waŜności Dokumentu Informacyjnego nie 
zostanie zmieniony Statut w kwestii upowaŜnienia Zarządu do podwyŜszenia kapitału 
zakładowego w granicach kapitału docelowego. 
 

4.10 Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane 
instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nim kwity depozytowe  

 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu instrumenty finansowe Emitenta, jak równieŜ 
wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe nie są i nie były dotychczas notowane na 
jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych. 
 

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 kaŜdej z nich co 
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej siedziby, przedmiotu działalności i udziału 
Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

 
Emitent nie posiada podmiotów zaleŜnych, podobnie nie ma podmiotów, które byłyby 
wobec niego podmiotami dominującymi zarówno w rozumieniu KSH jak i Ustawy o 
Rachunkowości. 
 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu nie istnieją powiązania kapitałowe, organizacyjne oraz 
personalne z innymi podmiotami, które miałyby wpływ na prowadzoną przez Emitenta 
działalność, z wyjątkiem powiązań wskazanych poniŜej. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, istnieją powiązania kapitałowe i 
personalne Emitenta z osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta ze znacznymi 
akcjonariuszami, którymi są: Pan Wiesław Niedziałek oraz Pan Jerzy Świerczyński. 
Po objęciu Akcji Serii B Pan Wiesław Niedziałek posiada we współwłasności z Ŝoną  45,4 % 
Akcji w kapitale zakładowym i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a Pan 
Jerzy Świerczyński posiada odpowiednio 44,2 % (szczegółowy opis struktury kapitału pkt. 
4.22 Dokumentu Informacyjnego). 
 
Pomiędzy wymienionymi wyŜej osobami wchodzącymi w skład organów  Emitenta 
występują powiązania rodzinne. 
Pan Piotr Włodarczyk, będący członkiem Rady Nadzorczej (Zastępca Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej), jest teściem Pana Wiesława Niedziałka pełniącego funkcję Prezesa 
Zarządu.  Pan Piotr Włodarczyk nabył 2000 Akcji Serii B. 
Członek i zarazem Sekretarz Rady Nadzorczej Konrad Niedziałek jest synem Prezesa 
Zarządu Wiesława Niedziałek. 
Pani GraŜyna Świerczyńska, będąca członkiem Zarządu pozostaje w związku małŜeńskim z 
Panem Jerzym Świerczyńskim, pełniącym funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pani Aleksandra 
Świerczyńska, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej jest córką Pana 
Jerzego Świerczyńskiego, pełniącego funkcję Wiceprezesa Zarządu. Pani Aleksandra 
Świerczyńska nabyła 8100 Akcji Serii B. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, nie występują powiązania majątkowe, 
organizacyjne lub personalne pomiędzy emitentem (lub osobami wchodzącymi w skład 
organów emitenta i głównymi akcjonariuszami) a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami 
wchodzącymi w skład jego organów). 
 

4.12 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z 
ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup 
produktów, towarów i usług albo, jeŜeli jest to istotne, poszczególnych produktów, 
towarów i usług w przychodach ze sprzedaŜy ogółem dla grupy kapitałowej i 
Emitenta, w podziale na segmenty działalności 
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Głównymi produktami Emitenta są wyroby świeŜe, pasteryzowane, typu: mleko, śmietany, 
śmietanki, twarogi, serki, kefir, jogurt i masełka smakowe. Emitent oferuje swoje produkty 
na rynku lokalnym. 
 
Sery twarogowe 
 
Głównymi produktami Emitenta w tej grupie są świeŜe sery twarogowe (o terminie 
przydatności poniŜej 4 dni). Emitent szacuje, Ŝe jest liderem w tym segmencie w regionie 
łódzkim. Oprócz świeŜych serów twarogowych, Emitent produkuje i sprzedaje sery 
twarogowe o terminie przydatności do spoŜycia powyŜej 14 dni. Sery twarogowe są 
wyrobem flagowym mleczarni w Czarnocinie. Były wielokrotnie nagradzane na targach 
ogólnokrajowych. UŜywane są zarówno przez klientów indywidualnych jak i zakłady 
cukiernicze. 
SprzedaŜ twarogów Emitenta na przestrzeni ostatnich kilku lat wykazuje tendencje 
wzrostową. 
 
Podział serów twarogowych ze względu na przydatność do spoŜycia: 
 

 

Kategoria Produkt
zawartość 

tłuszczu
półtłusty 15%

tłusty 30%

chudy 0%

bio 30%

15%

30%

twarogi o przydatności do 
spoŜycia w ciągu 4 dni

twarogi o przydatności do 
spoŜycia w ciągu 14 dni

półtłusty

tłusty
 

Źródło: Emitent 
 
Dodatkowo w okresie Świat BoŜego Narodzenia oraz Świąt Wielkanocnych twaróg 
sprzedawany jest w kilogramowym wiaderku. 
 
Śmietana 
 
Głównym produktem z gamy śmietan jest śmietana 30%, która stanowi waŜny surowiec 
cukierniczy zarówno dla klientów indywidualnych jak i zakładów cukierniczych. 
Sprzedawana jest ona w opakowaniach 250 ml i 500 ml a takŜe w galonach 5 l i 10 l. 
Termin przydatności do spoŜyci wynosi 5 dni. Śmietana nie jest homogenizowana, aby 
konsystencją i smakiem była zbliŜona do śmietany wiejskiej. 
Poza śmietaną 30% Emitent oferuje dwa produkty z gamy śmietan: 
• Śmietana 12% - sprzedawana w opakowaniu 250 g oraz 400 g z terminem 
przydatności do spoŜycia 14 dni 
• Śmietana 18% - sprzedawana w opakowaniu 200 g z terminem przydatności do 
spoŜycia 14 dni 
 
Mleko 
 
Mleko skupowane jest wyłącznie w klasie ekstra i sprzedawane jest w litrowych 
opakowaniach z pięciodniowym terminem przydatności do spoŜycia. Emitent oferuje 
mleko w dwóch wariantach zawartości tłuszczu – 1,5% oraz 3,2%. Mleko pasteryzowane 
jest w temperaturze 78°C, a w jego skład wchodzi minimum 3% białka oraz pełny zestaw 
witamin naturalnych A, B1, B12, C 
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Pozostałe produkty 
 
Szeroka gama pozostałych produktów Emitenta uzupełnia jego ofertę i pozwala na 
kompleksowe zaopatrzenie sklepów, gdzie dystrybuowane są jego produkty. Do 
pozostałych produktów zaliczane są: 
• Kefiry 
• Jogurty 
• Opracowany na bazie własnej receptury produkt zastępujący masło (Boryna z 
Czarnocina – zastrzeŜony znak towarowy oraz nazwa) 
• Mleczka smakowe 
• Maślanki 
• Jogurt pitny z dodatkiem kwasu foliowego 
 
SprzedaŜ obca 
 
W celu uzupełnienia oferty, Emitent oferuje takŜe produkty innych mleczarni. Są to 
wyroby, które nie posiadają odpowiednika w ofercie produktów własnych (m.in. sery 
Ŝółte, masło, tłuszcze, serki homogenizowane, serki topione itp.). Produkty te zwiększają 
atrakcyjność Emitenta jako dostawcy nabiału poprzez kompleksowe zaopatrzenie 
odbiorców. 
 
Produkty przerzutowe 
 
Są to nisko przetworzone produkty sprzedawane do innych zakładów przemysłu 
spoŜywczego w celu dalszego przerobu. Działalność ta wynika z charakterystyki umów 
skupu surowca, która polega na podpisywaniu długoterminowych umów z dostawcami 
mleka. Ze względu na swój regionalny charakter sprzedaŜ wyrobów gotowych Spółki 
ulega obniŜeniu w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień). Surowiec, który jest 
wówczas skupowany, odsprzedawany jest innym mleczarniom w postaci mleka lub 
śmietany. Wartość przerzutów rocznie wynosi około 30% sprzedaŜy własnej. 
 
 
SprzedaŜ 
 
Emitent w 2007 roku zanotował wzrost wartości sprzedaŜy o 15,3%. W roku 2007 w 
porównaniu do 2006 nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaŜy mleka przerzutowego oraz 
śmietany przerzutowej odpowiednio o 26,5% i 30,3%. Wzrost ten wynika z wysokich cen 
skupu mleka w Polsce w roku 2007. Ilościowo sprzedaŜ śmietany przerzutowej w tym 
okresie spadła o 1,5% a mleka przerzutowego o 14,7%. Spadek wolumenu sprzedaŜy 
mleka przerzutowego oraz śmietany przerzutowej wynika z większego popytu na produkty 
Emitenta. W 2007 roku spośród wyrobów własnych ilościowo zwiększyła się sprzedaŜ 
twarogów. Wartościowe wzrosty sprzedaŜy w innych kategoriach produktowych wynikają 
ze wzrostu cen. 
 
SprzedaŜ własna w ujęciu wartościowym 
 

 

Przychody ze sprzedaŜy w tys PLN 2006 2007 zmiana r/r

mleko spoŜywcze 1 375 1 434 4,28%

mleko przerzutowe 2 077 2 627 26,51%

śmietana spoŜywcza 2 753 3 072 11,57%

śmietana przerzutowa 2 753 3 588 30,34%

twaróg 7 051 7 800 10,62%

kefir, jogurt, mleczko smakowe 487 487 0,12%

Razem 16 496 19 008 15,23%  
Źródło: Emitent 
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SprzedaŜ własna w ujęciu ilościowym 
 

 

SprzedaŜ w tys litrów* 2006 2007 zmiana r/r

mleko spoŜywcze 1 084 1 053 -2,84%

mleko przerzutowe 3 316 2 828 -14,71%

śmietana spoŜywcza 451 453 0,43%

śmietana przerzutowa 688 678 -1,45%

twaróg 717 816 13,94%

kefir, jogurt, mleczko smakowe 163 151 -7,26%  
Źródło: Emitent 
 
 
Struktura sprzedaŜy w ujęciu wartościowym (bez sprzedaŜy przerzutowej) 
    
   2007: 

mleko
11,2%

śmietana
24,0%

twaróg
61,0%

pozostałe
3,8%

 
 
 
 
 
 
SprzedaŜ obca: 

 
 
 

W celu zapewnienia kompleksowej obsługi sklepów Spółka sprzedaje równieŜ wyroby 
wyprodukowane przez inne mleczarnie. Udział wyrobów obcych w przychodach ze 
sprzedaŜy detalicznej w 2007 roku wyniósł 2 906 tys. PLN, co stanowiło 13,3% przychodów 
ze sprzedaŜy. 
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Proces Technologiczny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Emitent 
 
Charakterystyka skupu i wstępnej obróbki surowca 
 
Emitent skupuje mleko tylko w klasie Ekstra od około 450 gospodarstw w promieniu do 20 
km od mleczarni. Surowiec skupowany jest od wysoko wyspecjalizowanych gospodarstw, 
dzięki czemu przeciętna ilość mleka dostarczana dziennie przez gospodarstwo wynosi 
około 80 litrów. Wśród dostawców surowca znajduje się 20 gospodarstw, z których kaŜde 
dostarcza powyŜej 10 tys. litrów mleka miesięcznie. 
Po skupie mleka od gospodarstw surowiec dowoŜony jest transportem własnym lub przez 
dowozicieli mleka do zakładu produkcyjnego. Na transport własny Emitenta składają się 4 
cysterny, które dostarczają około 80% skupowanego surowca w czasie poniŜej 4 godzin 
od rozpoczęcie procesu skupu. Po dostarczeniu surowca do mleczarni mleko jest 
schładzane a następnie poddawane pasteryzacji oraz wirowaniu z normalizacją. Kolejne 
etapy procesu produkcyjnego uzaleŜnione są od końcowego przeznaczenia surowca. 
Proces produkcyjny odbywa się w oparciu o pasteryzację bez stosowania konserwantów. 
Pozwala to na wytwarzanie produktów świeŜych o krótkim terminie przydatności do 
spoŜycia oraz wysokich walorach smakowych. 
Obecnie w zakładzie produkcyjnym przetwarzane jest 35 tys. litrów mleka wobec 
zdolności produkcyjnych na poziomie 60 tys. litrów. 
 
 
 

Skup mleka oraz dostarczenie go do mleczarni

Pakowanie

Dostarczenie 
do chłodni

Dodanie kultur 
bakterii 

(ukwaszenie)

Obróbka 
termiczna 

(wytrącenie 
białka)

Ręczne 
pakowanie

Dostarczenie 
do chłodni

Pakowanie

Dostarczenie 
do chłodni

Schłodzenie surowca

Mleko Twaróg Śmietana

Wydajność:

15 tys. l na 
dobę

Wydajność: 

3,5 tys. kg na 
dobę

Wydajność: 

5 tys. l  na 
dobę

Pasteryzacja i wirowanie z normalizacją

Dodanie kultur 
bakterii 

(ukwaszenie)

Schładzanie
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Maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesie produkcji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Emitent 
 
Dystrybucja 
 
Wartościowa struktura dystrybucji detalicznej produktów według miast 

Łódź

55%

Pabianice

12%

Piotrków Tryb.

10%

Zgierz

8%

Pozostałe

15%

 
Źródło: Emitent 
SprzedaŜ detaliczna, która generuje 75% przychodów, oparta jest na tradycyjnych 
kanałach dystrybucji. Poprzez kanał detaliczny Emitent sprzedaje najwięcej produktów w 
głównych miastach regionu Łodzi, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim i Zgierzu. Do 
powyŜszych miast trafia łącznie 85% sprzedaŜy detalicznej. Do sklepów detalicznych 
produkty dostarczane są przez 13 firm logistycznych, które pokrywają wszystkie koszty 
dystrybucji. Wynagrodzenie za usługi transportowe stanowi od 6% do 6, 5% wartości 
sprzedanego towaru przez dana firmę. 
SprzedaŜ hurtowa generuje około 25% przychodów i jest realizowana głównie na terenie 
województwa śląskiego poprzez dwie hurtownie w Katowicach i dwie w Częstochowie. 
Produkty dystrybuowane są do hurtowni w oparciu o własną flotę pojazdów oraz na 
zasadzie umów z podwykonawcami. 
 
 
 
 
 
 

Maszyna/ 
urządzenie Wydajność Proces

Wytwornice wody 
lodowej

500 000 kcal/h
Schładzanie 

mleka

Pasteryzator 10 000 l/h
Pasteryzacja 

mleka

Wirówka 10 000 l/h
Wirowanie 

mleka

Pakowaczki
1500 

opakowań/h
Pakowanie 

mleka i śmietany

Pasteryzator 1 500 l/h
Pasteryzacja 

śmietany

Maszyna/ 
urządzenie Wydajność Proces

Wytwornice wody 
lodowej

500 000 kcal/h
Schładzanie 

mleka

Pasteryzator 10 000 l/h
Pasteryzacja 

mleka

Wirówka 10 000 l/h
Wirowanie 

mleka

Pakowaczki
1500 

opakowań/h
Pakowanie 

mleka i śmietany

Pasteryzator 1 500 l/h
Pasteryzacja 

śmietany
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Struktura dystrybucji detalicznej produktów według firm logistycznych w 2006 roku 

10%

12%

10%

7%

5%
7%8%

6%

11%

11%

7%
5% 1%

Firma 1 Firma 2 Firma 3

Firma 4 Firma 5 Firma 6

Firma 7 Firma 8 Firma 9

Firma 10 Firma 11 Firma 12

Firma 13

 
Źródło: Emitent 
Charakterystyka procesu dystrybucji produktów gotowych: 
 
Konkurencja 
 
Gama produktowa Milkpol na tle konkurencji w regionie 
 

Milkpol Jogo (ŁSM) OSM 

Radomsko

OSM Łask

sery twarogowe świeŜe X - X X
sery twarogowe X X X X

serki homogenizowane - X - -
twaroŜki - X - X

mleko świeŜe X X X X
mleko UHT - X X -
śmietany X X X X

śmietanki 30% X X X X
jogurty X X - -
kefiry X X X X
masło - X X X

mleczka smakowe X - X -
maślanki X X X X
probiotyki X X - -

desery - X - -
lody - X - -

sery topione - - - X
sery podpuszczkowe - - - X  

Źródło: Opracowanie własne, Emitent 
Średni dzienny skup mleka w konkurencyjnych mleczarniach działających w 
bezpośrednim sąsiedztwie Emitenta: 
• OSM Radomsko – 300 tys. litrów 
• Jogo (ŁSM) – 150 tys. litrów 
• OSM Łask – 30 tys. Litrów 

 
Emitent szacuje, Ŝe w kategorii serów twarogowych świeŜych jest liderem na swoich 
rynkach zbytu. 
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W kategoriach jogurtów oraz serków homogenizowanych największy udział w rynku 
regionalnym mają ogólnopolscy producenci (Danone, Bakoma) oraz Łódzka Spółdzielnia 
Mleczarska (Jogo). 
 
Mleczarnie działające w sąsiedztwie Milkpol 
 

 
 
 
Wyniki finansowe – rachunek wyników 

Rachunek zysków i strat 
 

000  PLN 2005 2006 2007
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY I ZRÓWNANE Z NIMI 20 625 19 354 21 990

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów i usług 17 234 16 496 19 008
Zmiana stanu produktów -86 -109 76
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów 3 476 2 967 2 906

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 20 383 19 267 20 924
Amortyzacja 447 418 472
ZuŜycie materiałów i energii 12 408 11 652 13 361
Usługi obce 1 743 1 641 1 646
Podatki i opłaty 148 128 139
Wynagrodzenia 1 865 2 008 1 942
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 506 543 558
Pozostałe koszty rodzajowe 266 294 333
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 001 2 583 2 473

WYNIK ZE SPRZEDAśY 242 87 1 066
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 733 2 901 444
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 378 46 47
WYNIK Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ 597 2 941 1 463
PRZYCHODY FINANSOWE 20 12 9
KOSZTY FINANSOWE 202 91 60
WYNIK Z DZIAŁALN. GOSPODARCZEJ 416 2 862 1 412
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH 0 0 0
WYNIK BRUTTO 416 2 862 1 412
PODATEK DOCHODOWY 136 87 271
WYNIK NETTO 279 2 776 1 141  
Źródło: Emitent 
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Wyniki finansowe – komentarz 

 
Wyniki finansowe: 
W latach 2005 - 2006 nastąpił spadek przychodów ze sprzedaŜy o 6%, natomiast w latach 
2006 – 2007 przychody ze sprzedaŜy wzrosły o 14%. Wynik ze sprzedaŜy w latach 2005, 2006 
i 2007 wyniósł odpowiednio 242 tys. PLN, 87 tys. PLN i 1 066 tys. PLN. Wynik operacyjny w 
latach 2005, 2006 i 2007 wyniósł odpowiednio 597 tys. PLN, 2 941 tys. PLN i 1 463 PLN. W 
drugim kwartale 2006 roku za 2 582 tys. PLN zostało sprzedane gospodarstwo rolne w 
Gębarzewie. Wpłynęło to na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych i 
zwiększenie zysku netto w roku 2006. Rentowność netto Emitenta w 2005 wyniosła 1,4%, w 
2006 roku 14,3% oraz 5,2% w 2007 roku. MarŜa na działalności handlowej ze sprzedaŜy 
produktów innych mleczarni w latach 2005 – 2007 wynosiła od 15% do 17%. 
 
Struktura kosztów rodzajowych: 

% 2005 2006 2007
Amortyzacja 2% 2% 2%
ZuŜycie materiałów i energii 61% 60% 64%
Usługi obce 9% 9% 8%
Podatki i opłaty 1% 1% 1%
Wynagrodzenia 9% 10% 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2% 3% 3%
Pozostałe koszty rodzajowe 1% 2% 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15% 13% 12%
Koszty działalności operacyjnej 100% 100% 100%  

Wśród kosztów rodzajowych największą grupą kosztów są koszty zuŜycia materiałów i 

energii, których udział w kosztach rodzajowych w latach 2005 – 2007 wynosił od 60% do 
64%. Udział kosztów skupu mleka w kosztach zuŜycia materiałów i energii w 2007 roku 

wyniósł 85%. Udział kosztów wartości sprzedanych towarów i materiałów w latach 2005 – 
2007 wynosił od 12% do 15%. Koszty wynagrodzeń w latach 2005 – 2007 stanowiły od 9% 

do 10%, natomiast koszty usług obcych od 8% do 9% kosztów rodzajowych. W 2007 roku 
koszty transportu stanowiły 69% kosztów usług obcych. 

Przychody ze sprzedaŜy oraz marŜa na sprzedaŜy 2002 – 2007 
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Źródło: Emitent 
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Przychody ze sprzedaŜy Emitenta w latach 2002 – 2007 rosły średniorocznie o 6%. MarŜa 
na sprzedaŜy w tym okresie wahała się od 0,5% do 8,5%. W 2007 roku marŜa na sprzedaŜy 
wyniosła 4,85%. 
EBITDA oraz marŜa EBITDA 2002 – 2007 
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Źródło: Emitent 

Wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2007 roku wyniósł 1 934 tys. PLN. 
MarŜa EBITDA w latach 2002 – 2007 wynosiła od 4,0% do 17,4%. W 2007 roku marŜa EBITDA 

wyniosła 8,7%. 

 

Plany inwestycyjne Emitenta 

Zgodnie z zamierzeniami Zarządu, w 2008 roku Emitent zrealizuje plan inwestycyjny 
zakładający odnowienie parku maszynowego oraz zakup środków transportu do skupu 
mleka. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok. 450 tys. PLN, z czego ok. 100 tys. 
PLN zostanie przeznaczone na zakup środków transportu. Ponadto w 2008 roku Emitent 
zamierza zintensyfikować działania marketingowe w celu poszerzenia bazy odbiorców 
produktów oraz odniesienia rozpoznawalności marki Milkpol. Na działania zmierzające do 
wsparcia sprzedaŜy w 2008 roku Emitent planuje przeznaczyć dodatkowo ok. 150 tys. PLN. 
W celu realizacji zadań inwestycyjnych Spółka przeprowadziła prywatną emisję Akcji serii 
B skierowaną do wybranych inwestorów. Wartość pozyskanych środków w wyniku 
realizacji oferty Akcji serii B wyniosła 603.500 zł, po odliczeniu  kosztów emisji i kosztów 
wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect w łącznej 
wysokości 147.969,13zł., do dyspozycji Spółki pozostała kwota  455.530,87 zł. 
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Planowane wykorzystanie środków pochodzących z prywatnej emisji akcji 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Emitent 
 
 
 

4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji 
kapitałowych,  za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym  

 
• 16.11.2006: umowa przeniesienia własności (Akt Notarialny Rep. A nr 4715/2006) działki 

gruntu nr 1767/22 o powierzchni 1 hektara 19 arów, 93 metrów kwadratowych połoŜoną 
we wsi i gminie Czarnocin, objętą księga wieczystą KW nr PT1P/00083089/8, prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, za kwotę 136.774,20 złotych od Gminy 
Czarnocin. Działka bezpośrednio przylega do terenu zakładu. Daje to moŜliwość 
rozbudowy zakładu i powiększenie produkcji o nowe technologie; 

• 11.07.2007: umowa sprzedaŜy (Akt Notarialny Rep A nr 3636/2007) działek gruntu nr 
1767/11 i 1767/12 o łącznej powierzchni 96 arów, księga wieczystą KW nr PT1P/00039905/2, 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. za kwotę 141.434,60 złotych od 
Gminy Czarnocin.  Na wyŜej wymienionych działkach, będących wcześniej przedmiotem 
uŜytkowania wieczystego,  znajduje się zakład Emitenta.  

• 15.11.2007: zakończenie modernizacji pakowaczki do mleka BL300/140. Całość 
modernizacji  wyniosła 35.000,00zł (netto). 

• 10.12.2007: wpłata pierwszej zaliczki w wysokości  100.000,00 zł (netto) na zakup 
pasteryzatora. Druga płatność za pasteryzator nastąpiła 30.04.2008 roku w wysokości 
140.000,00 zł (netto).Do chwili obecnej nie nastąpiło podpisanie protokołu odbioru i 
przekazanie zgodnie z umową trzeciej płatności w wysokości 24.000,00 zł (netto). 
Pasteryzator jest zainstalowany i pracuje od 01.06.2008 roku, trwa jeszcze usuwanie 
drobnych usterek i poprawki w oprogramowaniu urządzenia. 

• 8.01.2008: przystosowanie kotłowni do opalania gazem, inwestycja została zakończona 
podpisaniem stosownego protokołu. Przejście na opalanie gazem daje juŜ teraz wymierne 
korzyści dla firmy. Dodatkowo w 2008 roku zostały poniesione koszty montaŜu, instalacji i 
prac dodatkowych. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 66.043,53; 
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Wszystkie inwestycje przeprowadzone w 2007 roku były finansowane ze środków własnych 
spółki oraz ze środków pochodzących z kredytu nr 30/KK/2005. Umowa kredytu zawarta 
została 21 marca 2005 przez poprzednika prawnego Emitenta z Bankiem Spółdzielczym z 
siedzibą w Radomsku 

 
4.14 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 

układowym,   likwidacyjnym  
 

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania: 
upadłościowe, układowe lub likwidacyjne.  
 
 

4.15 Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, 
arbitraŜowym,  egzekucyjnym  

 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu, wobec Emitenta nie zostało wszczęte postępowania 
ugodowe, arbitraŜowe lub egzekucyjne, których wynik ma lub moŜe mieć istotne 
znaczenie dla działalności Spółki.   
 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitent  prowadzi jako wierzyciel postępowania 
wobec podmiotów trzecich , które to postępowania nawet przy nieskutecznej egzekucji, 
nie będą miały negatywnego wpływu na sytuację finansową Spółki ze względu na 
dokonanie w latach poprzednich odpisów aktualizacyjnych.   

 
 
4.16 Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, 

postępowań sądowych lub arbitraŜowych 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, 
albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 

 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu aktualnie, a takŜe za okres obejmujący ostatnie 12 
miesięcy, Emitent nie występuje w innych postępowaniach przed organami rządowymi, w 
postępowaniach sądowych lub arbitraŜowych.  
 
Nie toczą się równieŜ, Ŝadne postępowania, które mogą mieć lub miały w niedawnej 
przeszłości, istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

 
 

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 

 
 
Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Emitent nie ma Ŝadnych zobowiązań wobec 
posiadaczy instrumentów finansowych.  
Nie istnieją inne zobowiązania Emitenta, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji 
zobowiązań wobec posiadaczy jego instrumentów finansowych, a które związane byłyby 
w szczególności z kształtowaniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej Emitenta. 

 
 

4.18 Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na 
wynik działalności gospodarczej za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub 
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie 
Informacyjnym  
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Zgodnie z oświadczeniem Zarządu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonym w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, nie wystąpiły Ŝadne nietypowe 
zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Emitenta. 

 
 

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 dniu 3 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Milkpol” 
Spółka. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czarnocinie działając na 
podstawie art. 551 § 1 w zw. art. 577 ksh podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia 
MilKpol Sp. z o.o. w spółkę Milkpol S.A. (Akt Notarialny A Nr 3086/2008), (szczegółowy opis 
przekształcenia pkt. 3.2.1.1). 
 
W dniu 25 czerwca 2008 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę 
dotyczącą podwyŜszenia kapitału zakładowego  Milkpol S.A. o emisję Akcji serii B, o 
pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie wyraŜenia zgody 
na ubieganie się o wprowadzenie do wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu 
na rynku NewConnect Akcji emisji serii A i B oraz o dematerializacji tych Akcji, 
(szczegółowy opis pkt. 3.2.1.2) 
 
W dniu 3 września 2008 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował podwyŜszenie kapitału 
zakładowego Emitenta z kwoty 1.000.000 złotych do kwoty 1.060.350 złotych. 
 
 

4.20   Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 
 

4.20.1 Zarząd Spółki 
 
Zgodnie z § 10 ust 1 Statutu Spółki Zarząd składa się z jednej do trzech osób. Członków 
Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres  3 – letniej kadencji. 
Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady ich wynagradzania. Zgodnie z § 10 ust. 1 
Statutu Spółki pierwszy Zarząd Spółki powołany został zgodnie z uchwałą 
przekształceniową Zgromadzenia Wspólników Milkpol spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w dniu 3 kwietnia 2008 rok. Mandaty członków Zarządu aktualnie 
sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok, które 
zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2012 roku. 
Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 
zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za 
ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 
KSH mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania 
członka Zarządu ze składu Zarządu. PoniewaŜ członków Zarządu powołuje się na wspólną 
kadencję, dlatego teŜ data powołania do składu Zarządu nie ma wpływu na datę 
końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, działających w 
ramach danej kadencji. 
Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu 
jest dopuszczalne na kadencje nie dłuŜsze niŜ pięć lat kaŜda. Powołanie moŜe nastąpić 
nie wcześniej niŜ na rok przed upływem bieŜącej kadencji członka Zarządu.  
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Zarząd Spółki jest trzyosobowy i w 
jego skład wchodzą: 
 

i. Wiesław Niedziałek- Prezes Zarządu 
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ii. Jerzy Świerczyński- V-ce Prezes Zarządu 
iii. GraŜyna Świerczyńska – Członek Zarządu 
 
Wiesław Niedziałek – jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. W 1981 rok uzyskał tytuł 

InŜyniera Elektryka 
W latach 1973- 1982 pełnił funkcję Kierownika w Zakładzie Mechaniczno- Energetycznym 
Zakładów  Mięsnych w Łodzi. Od 1982 r. do 1990r. – właściciel Zakładu Instalatorstwa 
Elektroenergetycznego. W latach 1990- kwiecień 2008 pełnił funkcję Zastępcy Prezesa 
Zarządu w Spółce „Milkpol” Sp. z o.o., a od maja 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu 
w Spółce „Milkpol” S.A. Termin upływu kadencji – z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH 
powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2012 roku. 
 
 

 Jerzy Świerczyński – jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. W 1976 rok uzyskał tytuł 
InŜyniera Elektryka 

Swoją drogę zawodową rozpoczął w 1970 roku od pracy w ElektromontaŜu Łódź. Rok 
później rozpoczął pracę w Zakładzie Igieł i Części do Maszyn Dziewiarskich „FAMID”. W 
1972 roku podjął pracę w Biurze Projektów „Chemitex” na sanowisku starszego 
Kosztorysanta. W 1976 roku jako Kierownik Utrzymania Ruchu pracował w firmie 
„SKOGAR”. W latach 1981-1990 prowadził własną działalność gospodarczą- Zakład 
Instalatorstwa Elektrycznego. W latach 1990 – kwiecień 2008 pełnił funkcję  Prezesa 
Zarządu w Spółce „Milkpol” Sp. z o.o., a od maja 2008 roku pełni funkcję Zastępcy Prezesa 
Zarządu w Spółce „Milkpol” S.A. Termin upływu kadencji – z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH 
powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2012 roku. 
 
GraŜyna Świerczyńska – od 1982r. do 1999r. właściciel Firmy P.P.H.U. „GRAśYNA” w Łodzi. 
Termin upływu kadencji – z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 
sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2011, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 
2012 roku. 
 
 

4.20.2 Rada Nadzorcza Spółki 
 
 
Zgodnie z § 11 ust 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. 
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na okres 3 – 
letniej kadencji. Zgodnie z § 12 ust. 8 Statutu Spółki pierwsza Rada Nadzorcza Spółki 
powołana została zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, tj. uchwałą podjętą w dniu 3 kwietnia 2008 rok. Mandaty członków 
Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem 
odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki 
za 2011 rok, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2012 
roku. 
 
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 KSH w związku z 
art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub 
odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. PoniewaŜ członków 
Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, dlatego teŜ data powołania do 
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składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna 
dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działających w ramach danej kadencji. 
 
Zgodnie z treścią art. 386 § 2 KSH w zw. z art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej 
osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuŜsze niŜ pięć lat 
kaŜda. Powołanie moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ na rok przed upływem bieŜącej 
kadencji członka Rady Nadzorczej.  
 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego skład Rady Nadzorczej przedstawia 
się następująco: 
 
1) Aleksandra Świerczyńska- Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
2) Piotr Włodarczyk- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
3) Konrad Niedziałek- Członek i zarazem Sekretarz Rady Nadzorczej 
4) Mirosław Nowak- Członek Rady Nadzorczej 
5) Stanisław Strzebiecki- Członek Rady Nadzorczej 
 
 
Aleksandra Świerczyńska – Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji – z 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 

ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. za rok 2011, 
które powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2012 roku. 

Wykształcenie: 2004-2009 WyŜsza Szkoła Kupiecka kier. Zarządzanie i Marketing spec. 
Zarządzanie w Logistyce 

 
Przebieg drogi zawodowej: 
� 07.2005 – 10.2005 – Supermarket CENTRA Dublin - Supervisor 
� 2005 – 2008 – „INTEGRA” S.C. – Współwłaściciel 
� od 2003 – „MILKPOL” Sp. z o.o. – Przedstawiciel Handlowy 
 

Piotr Włodarczyk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - termin upływu 
kadencji – najpóźniej 30.06.2012r. 

Przebieg drogi zawodowej 
            -od 1969r. do 1995r. nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej. 
Konrad Niedziałek - Sekretarz Rady Nadzorczej - termin upływu kadencji - najpóźniej 
30.06.2012r. 

     -od 2002r. do 2003r. Kierownik ds. Przygotowania Internetowych Programów 
      Szkoleniowych w Wirtualnej Internetowej Akademii Biznesu Sp. z o.o. 

     -od 2001r. Informatyk w „MILKPOL” Sp. z o.o. w Czarnocinie.” 
Mirosław Nowak - Członek Rady Nadzorczej - termin upływu kadencji - najpóźniej 

30.06.2012r. 
           -od 1968r. do 1999r. Dyrektor Sp. Rzemieślniczej w Brzezinach. 

           -od 1993r.  do 30.04.2008r. Z-ca Prezesa „MILKPOL” Sp. z o.o. w Czarnocinie. 
Stanisław Strzebiecki - Członek Rady Nadzorczej - termin upływu kadencji – najpóźniej  

30.06.2012r. 
 
 
4.21   Strategia Spółki na lata 2009-2014 

Przy wsparciu środków pomocowych UE w ramach programu PROW, firma „MILKPOL” S.A. 
planuje zakup linii produkcyjnej do pozyskiwania serków homogenizowanych metodą 
ultrafiltracji. Celem jest wytworzenie odpowiedniego produktu (serka 
homogenizowanego) dla cukierni i producentów pierogów. W przypadku, gdyby produkt 
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znalazł duŜo nabywców, na obszarze przylegającym do obecnego terenu mleczarni 
zostanie wybudowany nowy budynek z przeznaczeniem na produkcję serka. Przyłącza 
kanalizacji i wody są dostępne na tym obszarze, a w chwili powstawania niniejszego 
Dokumentu trwają prace montaŜowe nowej stacji trafo 15/0,4 kV o mocy 400 kVA z 
czego 150 kVA jest przewidziane na zasilenie nowego obiektu. Z tytułu rozszerzenia 
działalności, liczymy na wzrost sprzedaŜy w przybliŜeniu od 100.000 zł do 200.000 zł 
miesięcznie. 
Drugim strategicznym elementem działalności będzie przejęcie określonej hurtowni 
nabiałowej na terenie aglomeracji śląskiej. Przejęcie tej hurtowni (rozmowy juŜ trwają) 
nastąpi w ramach nowej emisji akcji serii C - od 100.000 do 200.000 akcji dla właścicieli 
hurtowni. Pozwoli to na wzrost ogólnej sprzedaŜy (z wliczeniem sprzedaŜy hurtowni) nawet 
o 100%, a sprzedaŜy produktów z Czarnocina minimum o 200.000 zł miesięcznie. W 
przypadku powodzenia tego przedsięwzięcia, nie wykluczamy dalszego rozszerzania 
działalności hurtowej równieŜ na terenie Śląska. 
 
 

4.22   Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 10 %   głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego znaczni akcjonariusze Emitenta tj. 
Panowie Wiesław Niedziałek i Jerzy Świerczyński posiadają po 468.750 Akcji serii A. Przed 
rejestracją podwyŜszenia kapitału o emisję Akcji Serii B Akcje te stanowiły w kapitale 
zakładowym oraz  w ilościach głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po 46,9 %.  
 
Po objęciu przez nowych inwestorów emisji Akcji Serii B posiadane przez Pana Jerzego 
Świerczyńskiego Akcje Serii A stanowią 44,2 % Akcji w kapitale zakładowym Emitenta i 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, natomiast posiadane przez Pana Wiesława Niedziałka 
Akcje Serii A wraz z nabytymi przez jego Ŝonę (1,2 %), będącą we współwłasności 
majątkowej,  Akcjami Serii B stanowią 45,4 % Akcji w kapitale zakładowym Emitenta i 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
 

 
Tabela nr 3 
Struktura akcjonariatu Emitenta przed emisją Akcji serii B i po emisji Akcji serii B 
 
Akcjonariusz (szt.) Liczba 

Akcji przed 
emisją Akcji 
serii B 

(%) Akcji i 
głosów przed 
emisją Akcji serii 
B 

(szt.) Liczba 
Akcji po 
objęciu 
emisji Akcji 
serii B 

(%) Akcji i 
głosów po 
objęciu emisji 
Akcji serii B 

Jerzy 
Świerczyński 

468.750 46,88 % 468.750 44,21 % 

Wiesław 
Niedziałek 

468.750 46,88 % 468.750   44,21 % * 

Pozostali 62.500 6,25% 62.500 5,89% 

Razem Seria A 1.000.000 100,00 % 1.000.000 94,31 % 
Razem Seria B   60.350 5,69 % 
Razem   1.060350 100,00 % 
Źródło: Emitent 
* posiadane przez Pana Wiesława Niedziałka Akcje Serii A wraz z nabytymi przez jego 
Ŝonę (1,2 %), będącą we współwłasności majątkowej,  Akcjami Serii B stanowią 45,4 % 
Akcji w kapitale zakładowym Emitenta i głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Ograniczenie zbywania akcji (lock – up) 
 
W dniu 25 lipiec 2008 roku, 90% z posiadanych przez Panów Wiesława Niedziałka i Jerzego 
Świerczyńskiego Akcji serii A objętych zostało nieodwołalnymi zobowiązaniami.  
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Z zobowiązania tego wynika, iŜ odpowiednio w terminach 12 (Pan Wiesław Niedziałek) i 6 
(Jerzy Świerczyński) miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań Akcji Emitenta w 
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, Ŝadna z wyŜej wymienionych osób 
nie dokona zbycia posiadanych Akcji Spółki „ani w Ŝaden inny sposób nie będzie 
rozporządzać posiadanymi Akcjami, jeśli w wyniku takiego rozporządzenia Akcje mogłyby 
zostać w w/w czasie zbyte. W szczególności wskazane osoby nie będą zawierać umów 
sprzedaŜy, jak równieŜ warunkowych umów sprzedaŜy, zastawiać ani obejmować ich 
blokadą na rachunku papierów wartościowych, jeśli efektem takiego zastawu lub 
blokady mogłoby być przeniesienie własności Akcji”.  

Zobowiązanie nie będzie obowiązywać w sytuacji złoŜenia oferty nabycia akcji 
skierowanej do wszystkich Akcjonariuszy Spółki. 

Jednocześnie zobowiązanie zostanie przedstawione Domowi Maklerskiemu PKO Banku 
Polskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02 - 515 Warszawa 
niezwłocznie po zapisaniu akcji Milkpol S.A. na rachunku papierów wartościowych w celu 
ustanowienia na tych akcjach stosownej blokady. O ustanowieniu blokady zostanie 
poinformowana Milkpol S.A. 

Opisane w tym punkcie ograniczenia nie wywołują skutków wobec Spółki oraz nie mają 
zastosowania do nabywania i zbywania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect przez osoby nie będące stronami tych umów. 

Szczegółowa strukturę lock- up zawiera poniŜsza tabela: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akcjonariusz
udział w 
kapitale 

akcyjnym
Liczba akcji

Akcje objęte 
ograniczeniem 

zbywania

Jerzy Świerczyńskii 46,9% 468 750 421 875

Wiesław Niedziałek 46,9% 468 750 421 875

Łączna liczba akcji objęta ograniczeniem zbywania 843 750
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Rozdział 5   „Sprawozdania finansowe”  
 
 
Emitent powstał w procesie przekształcenia Spółki Milkpol Sp. z o.o. w Milkpol S.A. 
 
Wszystkie dane finansowe w rozdziale 5 zostały zaprezentowane w zł, o ile nie wskazano 

inaczej. 

W związku z powyŜszym Zarząd Emitenta w niniejszym rozdziale zamieścił: 
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Załącznik nr 1- Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego 
 
PoniŜej załączono odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.  
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W dniu 24 października 2008 r. Emitent złoŜył wniosek o sprostowanie wpisu w KRS – w Dziale 1 
Rubryka 8 – Kapitał Spółki, pozycja 3, Liczba akcji wszystkich emisji, poprzez wykreślenie liczby 
1.000.000 i wpisanie liczby 1.060.350. Wniosek ten spowodowany jest oczywistym błędem 
sądu. Na dzień złoŜenia wniosku o wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku 
NewConnect, pomimo starań Emitenta, sąd nie sprostował danych. 
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Załącznik nr 2- Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta  
 
 
PoniŜej załączono treść uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki z dnia 9 października 2008 r. 

 
 

 

UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 09 PA ŹDZIERNIKA 2008 ROKU 

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA 

AKCJONARIUSZY „MILKPOL” SPÓŁKA AKCYJNA  

Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE 

W SPRAWIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI 

„MILKPOL” SPÓŁKA AKCYJNA 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki „MILKPOL” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Czarnocinie dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że 

uchyla w całości tekst w brzmieniu dotychczasowym oraz przyjmuje w całości 

nowy tekst, stanowiący jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki w 

następującym brzmieniu: ------------------------------------------------------------------ 

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ „MILKPOL”         

Z SIEDZIBĄ  

W CZARNOCINIE 

 

I. Postanowienia Ogólne.------------------------------------------------------------------ 

§1 

1. Spółka działa pod firmą „Milkpol” Spółka Akcyjna.------------------------------- 

2. Spółka może używać skrótu firmy: „Milkpol” S.A.--------------------------------- 
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§2 

Siedzibą Spółki jest Czarnocin, województwo łódzkie.------------------------------- 

§3 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Milkpol Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.--------------------------------------------------- 

§4 

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą z 

zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.------------------- 

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie lub przedstawicielstwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wszelkie inne jednostki organizacyjne, a 

także może być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek z udziałem 

kapitału krajowego i zagranicznego.----------------------------------------------------- 

 

II. Przedmiot Działalności Spółki.-------------------------------------------------------- 

§5 

Przedmiotem działalności Spółki jest:--------------------------------------------------- 

1/przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z),-------------------------------- 

2/sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),-------------- 

3/sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (PKD 46.32.Z),-------------------- 

4/sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 

(PKD 46.33.Z),------------------------------------------------------------------------------ 

5/sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, 

napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z), -------------------------------------  

6/sprzedaż detaliczna wyrobów mlecznych i jaj w wyspecjalizowanych sklepach 
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(PKD 47.29.Z),------------------------------------------------------------------------------ 

7/transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).----------------------------------------- 

 

III. Kapitał Spółki.-------------------------------------------------------------------------- 

§6 

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.060.350 zł (jeden milion sześćdziesiąt 

tysięcy trzysta pięćdziesiąt ) złotych i dzieli się na:------------------------------------ 

a) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii A od numeru 

0000001do numeru 1000000 o wartości nominalnej 1 złoty (jeden złoty) 

każda,--------------------------------------------------------------------------------- 

b)  60.350 (sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii 

B od numeru 0000001 do numeru 60.350 o wartości nominalnej 1 złoty 

(jeden złoty) każda.--------------------------------------------------------------------- 

§7 

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie 

dobrowolne).--------------------------------------------------------------------------------- 

2. Umorzenie dobrowolne następuje poprzez nabycie przez Spółkę akcji 

własnych w celu umorzenia.--------------------------------------------------------------- 

3. Nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia może nastąpić na 

wniosek akcjonariusza jak również na wniosek Spółki.------------------------------- 

4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego 

Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad punktów umożliwiających 

umorzenie akcji.----------------------------------------------------------------------------- 

§8 
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1. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji, 

których cenę oraz termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji może oznaczyć 

Rada Nadzorcza, uprawniona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-------- 

Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić również poprzez podwyższenie 

wartości nominalnej akcji.----------------------------------------------------------------- 

2. Akcje z nowej emisji mogą być także objęte poprzez ich publiczną 

subskrypcję.---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Na żądanie akcjonariusza akcje na okaziciela mogą zostać zamienione na 

akcje imienne, jak również akcje imienne mogą za zgodą Rady Nadzorczej 

zamienione na akcje na okaziciela.------------------------------------------------------- 

 

IV. Organy Spółki.-------------------------------------------------------------------------- 

§9 

Organami Spółki są:------------------------------------------------------------------------ 

1. Zarząd Spółki.----------------------------------------------------------------------- 

2. Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------------- 

3. Walne Zgromadzenie.-------------------------------------------------------------- 

A. ZARZĄD SPÓŁKI 

§10 

1. Zarząd Spółki liczy od jednej do trzech osób powoływanych i odwoływanych 

przez Walne Zgromadzenie, na okres 3 letniej kadencji.------------------------------ 

2. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.----- 
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3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się 

interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako 

wspólnik jawny lub członek władz.------------------------------------------------------ 

4. W przypadku zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu.-------------------------------------------------------------------------------------- 

5. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.--------------------------------- 

6. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie 

zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki.------------------------------- 

7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali 

prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu zarządu nie później niż w terminie 7 

dni przed posiedzeniem.-------------------------------------------------------------------- 

8. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich 

obowiązków.--------------------------------------------------------------------------------- 

9. Wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.------ 

10. Uchwały zarządu są protokołowane i podpisywane przez wszystkich 

obecnych.------------------------------------------------------------------------------------- 

B. RADA NADZORCZA 

§11 

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. Kadencja 

Rady Nadzorczej trwa trzy lata.----------------------------------------------------------- 

2. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią obowiązki osobiście.------------------------ 
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3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich 

i obecność co najmniej połowy jej członków. Zarząd lub członek rady 

nadzorczej mogą żądać zwołania rady nadzorczej, podając proponowany 

porządek obrad. Przewodniczący rady nadzorczej w terminie dwóch tygodni od 

dnia otrzymania wniosku zwołuje posiedzenie. Jeżeli przewodniczący rady 

nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 tygodni zgodnie z wnioskiem, 

wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce                     

i proponowany porządek obrad.----------------------------------------------------------- 

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę 

oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------- 

5. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 

trzy razy w roku obrotowym.-------------------------------------------------------------- 

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich 

obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy.------------------------------------------------------------ 

8. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we 

wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa i rozstrzyga we wszystkich sprawach, 

które w myśl prawa nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, 

ani nie należą do zakresu działalności Zarządu oraz przestrzega postanowień 

Statutu i regulaminów.--------------------------------------------------------------------- 

9. W szczególności do zadań Rady Nadzorczej należy:------------------------------- 
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- badanie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania 

finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym,------------------------------------------------------------------------- 

- badanie sprawozdania Zarządu tudzież wniosków Zarządu co do podziału 

zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego 

pisemnego sprawozdania z wyników tego badania,------------------------------------ 

- podejmowanie uchwał w przedmiocie upoważnienia Zarządu do zakładania 

filii, przedstawicielstw, nowych przedsiębiorstw i oddziałów Spółki.-------------- 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

§12 

1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.---- 

2. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się corocznie, nie później 

niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.---------------------- 

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.------------------------------------------------ 

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w ustalonym w statucie czasie.------------------------ 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w 

przypadkach oznaczonych w kodeksie spółek handlowych i statucie, nadto gdy 

organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za 

wskazane.------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, 

chyba że kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.--------------------------------- 

7. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.------------------------------------------- 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:--------------- 
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- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz 

sprawozdania finansowego  w tym bilansu i rachunku wyników za ubiegły rok 

obrotowy,------------------------------------------------------------------------------------- 

- powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku lub pokrycia strat,---------------------- 

- udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków,--------------------------------------------------------------------------------- 

- zmiany statutu nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności,------------------- 

- wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-------------------------------------- 

- podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek,---------------------------------- 

- przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,--------------------------------- 

- inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub inne sprawy 

wniesione przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.------------------------------------------ 

9. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez 

pełnomocników.----------------------------------------------------------------------------- 

10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w 

Warszawie.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

V. Gospodarka Spółki.--------------------------------------------------------------------- 

§13 

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.----------------------------------------------------------------------------------- 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.------------------------------------------ 

§14 
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Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------------------------------------  

a) kapitał zapasowy -------------------------------------------------------------------------  

b) fundusz inwestycyjny -------------------------------------------------------------------  

c) inne fundusze, których utworzenia wymagają obowiązujące przepisy prawa. --  

§15 

Na pokrycie strat bilansowych Spółka przelewa do kapitału zapasowego 8% 

czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 

(jednej trzeciej) wysokości kapitału zakładowego. ------------------------------------  

§16 

Koszty poniesione w związku z utworzeniem Spółki wyniosły ok. 70.000 zł 
(siedemdziesiąt tysięcy złotych).
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Załącznik nr 3 – Definicje i objaśnienia skrótów  
 
PoniŜsze terminy zastosowane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym mają takie 
znaczenie, jakie zostało im przypisane poniŜej ( definicje odnoszą się zarówno do liczby 
pojedynczej jak i mnogiej), chyba, Ŝe z treści lub kontekstu niniejszego Dokumentu wynika, 
co innego: 
 
 
 
                  Skrót 
 

 
Definicja i objaśnienia 

Akcje serii A 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 
Akcje serii B  60.350  akcji zwykłych na okaziciela serii B 
ASO/Alternatywny System 
Obrotu/ NewConnect  

Alternatywny System Obrotu, o którym mowa art. 3 
pkt.2) ustawy o Obrocie, organizowanym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Autoryzowany Doradca  Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy Spółka 
Komandytowa 

Dokument Informacyjny/ 
Dokument  

Niniejszy dokument zawierający szczegółowe informacje 
o sytuacji prawnej i finansowej Emitenta oraz o 
instrumentach finansowych  

Dz. U.  Dziennik Ustaw 
Emitent/ Spółka  Milkpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnocinie 
Euro  Waluta wprowadzona w 15 krajach naleŜących do Unii 

Europejskiej w miejsce walut narodowych  
Giełda / GPW/GPW SA Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Warszawie 
Instrumenty finansowe 
Emitenta  

Akcje serii  A, B 

Inwestor  Nabywca instrumentów finansowych Emitenta  
KC Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny 

(Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.)  
KDPW/ KDPW SA/ 
Depozyt/ Krajowy Depozyt  

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka 
Akcyjna  

Komisja/KNF  Komisja Nadzoru Finansowego  
KRS  Krajowy Rejestr Sądowniczy  
KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek 

Handlowych  
MSR  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości  
NWZ  Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 
Ordynacja Podatkowa  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 

Podatkowa (Dz. U. 05.8.60 z późn. zm.)  
Organizator 
Alternatywnego Systemu 
Obrotu  

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

PKD  Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 
roku ( Dz. U. 04.33.289. z późn. zm.)  

PLN/zł  Złoty- prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej 
będący w obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 
roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o 
denominacji złotego (Dz. U. 94.84.383 z późn. zm.)  

Regulamin ASO Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony 
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 
roku z poźn. zm. 
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Rozporządzenie 
dotyczące/dot. 
koncentracji  

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 
2004 roku w sprawie kontroli koncentracji 
przedsiębiorców  

Spółka publiczna  Spółka publiczna w rozumieniu ustawy o ofercie 
publicznej (art. 4 p.20), czyli spółka, w której co najmniej 
jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu 
przepisów ustawy o obrocie instrumentami 

Statut  Statut Emitenta 
UE  Unia Europejska 
ul. Ulica 
UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Ustawa o Nadzorze  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad 

rynkiem kapitałowym (Dz. U. 05.50.331 z późn. zm.) 
Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz. U. 05.183.1538 z późn. 
zm.) 

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów(Dz. U. 07.50.331 z póŜn. zm.) 

Ustawa o Ofercie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 
do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach 
publicznych (Dz. U. 05.184.1539 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych  

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176 z 
późn. zm.)  

Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych  

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym 
od osób prawnych (Dz. U.00.54.654 z późn. zm.) 

Ustawa o podatku 
dochodowym od 
spadków i darowizn  

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków 
i darowizn (Dz. U. 04.142.1514 z późn. zm.) 
 

Ustawa o podatku od 
czynności 
cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od 
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 68 poz. 450 z póź. 
Zm.) 

Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(Dz. U. 02.76.694 z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług regulowany ustawą z dnia 
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. 04.54.535 z późn. zm.) 

w  zw. z  W związku z  
WE Wspólnota Europejska 
WZA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Z późn. zm. Z późniejszymi zmianami 
Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Emitenta 
Zarząd  Zarząd Emitenta  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


