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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

 HAPPY ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 

Wólka Szczecka 10 

23-275 Gościeradów 

http://emisja.happyenergy.pl 

 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku 

z ofertą publiczną nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 186.000 

(słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 23,00 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 04 listopada 2021 roku 

 

 

  

http://emisja.happyenergy.pl/
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 100.000 

(słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 186.000 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) 

nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda akcja,  emitowanych przez spółkę Happy Energy Spółka Akcyjna z 

siedzibą we Wólce Szczeckiej, Wólka Szczecka 10, 23-275 Gościeradów. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w  art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 

o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  

o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  

z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartości oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 

Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 

oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 

a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 

dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 

zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 

zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 

inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 

ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 

dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 

decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 

lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 

instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 

dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 328 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 

które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 

wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 

profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału 

w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 
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inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 

sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. 

Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 

stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia, czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 

dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 

Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 

przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 

do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 

w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 

ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 

przebywających na terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu.  
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

ASO oznacza alternatywny system obrotu na rynku NewConnect; 

Akcje serii B ma znaczenie określone w punkcie 2.3; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i 

zasadach Oferty; 

Emitent, Spółka,  oznacza Happy Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Wólce 

Szczeckiej; 

GPW, Organizator ASO oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Regulamin ASO oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z 

załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 

Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.; 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);  
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Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Uchwała w sprawie 

emisji Akcji serii B 

ma znaczenie określone w punkcie 2.3; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.). 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: Happy Energy Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: Wólka Szczecka 10,  

23-275 Gościeradów 

Adres poczty elektronicznej: inwestorzy@happyenergy.pl   

Adres strony internetowej: happyenergy.pl 

KRS: 0000883236 

NIP: 7151946598 

REGON: 388135682, 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 

2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego 

przedstawia tabela poniżej.  

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

mailto:inwestorzy@happyenergy.pl
http://happyenergy.pl/


Strona 6 z 73 

 
 
 
 

Albert Durda    500 000  50,00%  500 000  50,00% 

Małgorzata Durda   500 000 50,00%  500 000  50,00% 

Łącznie  1 000 000  100,00%  1 000 000  100,00% 

Źródło: Emitent 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie uchwały w sprawie emisji Akcji serii B oraz Uchwały Emisyjnej, przy założeniu 

objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Albert Durda    750 000  44,48%  1 000 000 45,75% 

Małgorzata Durda  750 000  44,48%  1 000 000 45,75% 

Akcjonariusze Akcji 

Oferowanych 

 186 000  11.03%  186 000  8,51% 

Łącznie  1 686 000  100,00%  2 186 000  100,00% 

Źródło: Emitent 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) i 

dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 

0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 

Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości przed 

zarejestrowaniem Spółki majątkiem przedsiębiorstwa Alberta Durdy – Spółka powstała w 

wyniku przekształcenia przedsiębiorcy, Alberta Durdy w Spółkę zgodnie z przepisami KSH, 

zarejestrowanego w dniu 10 lutego 2021 roku). 

W dniu 20 października 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 

2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii 

B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki 

(„Uchwała w sprawie emisji Akcji serii B”). W związku z Uchwałą w sprawie emisji 

Akcji serii B, kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 50.000,00 zł (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest z kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 

0/100) do kwoty 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) w drodze 

emisji 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) nowych imiennych, uprzywilejowanych co do 

głosu akcji serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja 

(„Akcje serii B”). Akcje imienne serii B są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą 

jedną akcję serii B przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.  
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Akcje serii B zostały objęte przez: Alberta Durdę – 250.000 akcji serii B oraz Małgorzatę 

Durdę – 250.000 Akcji serii B. Akcje serii B były obejmowane po cenie równej ich wartości 

nominalnej. Z tego względu, jak również mając na uwadze ich uprzywilejowanie, Akcje 

serii B nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w ASO. 

Uprzywilejowanie Akcji serii B wygasa z chwilą ich zbycia z wyjątkiem przejścia ich 

własności w wyniku spadkobrania, a także zbycia na rzecz innego akcjonariusza 

uprawnionego z Akcji serii B. 

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki.  

2.4.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzi: 

Albert Durda– Prezes Zarządu  

Założyciel Spółki. Początkowo sam odpowiadał za obszar sprzedaży i pozyskiwania 

kontrahentów, następnie od podstaw stworzył ogólnopolską sieć przedstawicieli 

handlowych, liczącą ponad 200 osób. Od 2021 zarządza ponad 300-osobowym zespołem. 

Od początku istnienia spółki zaangażowany w rozwój sieci dostawców i polityki cenowej, 

atrakcyjnej dla klientów. Dzięki pracy u podstaw, relacjom z kontrahentami oraz 

odpowiedzialności za ofertę spółki, specjalista rynku rozwiązań OZE dla klienta 

indywidualnego i gospodarstw rolnych. Od października 2021 r. uczestnik programu GPW 

Growth.  

Małgorzata Durda – Członek Zarządu  

Przedsiębiorczyni z wieloletnim doświadczeniem w branży HoReCa/gastronomicznej. Przez 

wiele lat prowadziła dom weselny „Zacisze” oraz lokale gastronomiczne min. Blues & Rock 

w Tarnobrzegu i inne. Obecnie jest w pełni zaangażowana w działalność Emitenta.  

2.4.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

Monika Oleniacz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami firm. Absolwentka 

kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach. Od 

ponad 10 lat pełni funkcję głównej księgowej w spółce SKOBUD.  

Józef Wnęk – Członek Rady Nadzorczej 

Były wieloletni Prezes Zarządu spółki Energopol w Tarnobrzegu z wieloletnim 

doświadczeniem w zarządzaniu projektami budowlanymi w kraju i zagranica. Od 1958-

1960 był Inspektorem d/s kredytów przedsiębiorstw w Narodowym Banku Polskim Oddział 

Wojewódzki w Rzeszowie. Od 1961-1992 obejmował różne posady od zastępcy Głównego 

Księgowego, zastępcy Dyrektora d/s Ekonomicznych, po stanowisko Dyrektora Dużej 

Budowy Eksportowej w Pradze Czeskiej w Tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa 

Przemysłowego w Tarnobrzegu. Następnie 1992-1994 obejmował stanowisko Członka 

Zarządu d/s Zaplecza Technicznego w spółce Jedynka SPÓŁKA z o.o. Poznańskie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.  W ostatnim okresie od 1994-2020 

pracował w spółce Energopol Trade Tarnobrzeg Sp. z o.o. obejmując stanowiska Członka 

Zarządu-Dyrektor d/s Ekonomicznych, a od 2003 był Prezesem Zarządu. 
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Dr Aneta Tor-Świątek – Członek Rady Nadzorczej 

Wykładowca na Politechnice Lubelskiej z wieloletnim doświadczeniem w obszarze procesów 

polimerowych. Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. Charakterystyka procesu 

wytłaczania powlekającego, Aspekty wytwarzania oraz właściwości wytworów porowanych 

otrzymanych w procesie wytłaczania czy Advances in Science and Technology Research 

Journal. Od 2016 roku prowadzi szkolenia w Strefie Design Thinking, mających na celu 

pobudzenie kreatywności w produkcji i przetwarzaniu dóbr konsumenckich i społecznych. 

Daniel Szura – Członek Rady Nadzorczej 

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2012 roku pełni funkcję 

dyrektora w spółkach z branży odszkodowań. W latach 2012-2017 był dyrektorem sieci 

sprzedaży Centrum Odszkodowań DRB oraz w latach 2017-2018 był dyrektorem regionu 

Centrum Obsługi Powypadkowej CODEX.  

Piotr Stępień – Członek Rady Nadzorczej  

Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach na kierunku 

marketing i zarządzanie w latach 2001-2004. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej 

Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem 

i higieną pracy. Jako dyrektor w firmie DRB Centrum Odszkodowań z Legnicy zbudował 

zespół liczący ponad 300 przedstawicieli, którzy w latach 2015-2018 pozyskali ponad 1000 

klientów. 

2.5. Ogólny zarys działalności   

2.5.1.Informacje wstępne 

Emitent to dynamicznie rozwijająca się spółka działająca w branży OZE (Odnawialne Źródła 

Energii), która powstała w odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie różnych grup 

uczestników rynku na odnawialną energię. Od 2019 roku oferuje profesjonalny montaż 

systemów fotowoltaicznych oraz instalacji grzewczych dla klientów indywidualnych, firm, 

gospodarstw rolnych oraz samorządów.  

W ciągu ostatnich 8 miesięcy (luty-wrzesień 2021 r.) Spółka osiągnęła ponad 21,3 mln 

przychodu, notując 517% wzrost przychodów względem tego samego okresu w roku 

ubiegłym. (dane za 2020 rok dotyczą działalności gospodarczej Alberta Durdy – 

poprzednika prawnego Spółki). 

Jesteśmy aktywnym uczestnikiem zielonej transformacji, która prowadzi w kierunku 

radykalnego zwiększenia udziału energii odnawialnej w strukturze wytwarzania energii 

elektrycznej. Szybki rozwój i zajęcie stabilnej pozycji na rynku, zawdzięczamy atrakcyjnej 

ofercie produktowej, wysokim standardom realizacji zleceń oraz wykorzystywaniu wysokiej 

jakości materiałów czołowych producentów na rynku w przystępnej cenie. 

Planujemy wprowadzenie spółki na NewConnect w drugim półroczu 2022 r. 
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Źródło: Spółka, dane nieaudytowane. Obecnie Spółka na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy 

o rachunkowości Spółka korzysta z uproszczonej metody ewidencjonowania i wyceny 

zapasów, która pozwala odstąpić od zarachowania wydatków na zakup materiałów, 

towarów i produktów gotowych do kosztów okresu, w którym powstały przychody z nimi 

związane. Zakłada ona uproszczenie polegające na odpisywaniu wartości materiałów i 

towarów w koszty w momencie ich zakupu, a produktów gotowych w momencie ich 

wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz 

korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy. Ponieważ 

zastosowanie tej metody powoduje obciążenie wyniku finansowego w momencie zakupu 

towarów i produktów gotowych od dnia 1 stycznia 2022 r. Spółka będzie rozpoznawała 

wydatki na zakup materiałów, towarów i produktów gotowych w kosztach okresu, w którym 

powstały przychody z nimi związane. Znormalizowany zysk netto za okres od lutego do 

września 2021 roku wynosi 2.345.847,43 zł. Zysk netto wykazany w rachunku zysków i 

strat za okres 10.02.2021-30.09.2021 r. wynosi 1.423.584,61 zł 

 

Potencjał rozwoju i sprawność działania Spółki są widoczne m.in. w dotychczasowych 

wynikach finansowych. Za dotychczasowe sukcesy odpowiada system naczyń połączonych, 

na który składają się m.in. stale rozwijana sieć dystrybucji, wysoka jakość usług,  

rekomendacje klientów, szeroka oferta produktowa przy zachowaniu konkurencyjnych cen 

- na co pozwala skala działalności.  

W przypadku wdrożenia mniej korzystnych regulacji w zakresie rozliczania nadwyżek 

energii elektrycznej dla prosumentów od 2022 r., kluczowymi czynnikami wpływającymi 

na dynamiczny wzrost rynku w kolejnych latach będą podwyżki cen energii elektrycznej 

oraz gazu, które w istotny sposób wpłyną na budżety gospodarstw domowych, 

przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych a także samorządów, a także rosnąca efektywność 

produktów i rozwiązań w ofercie handlowej Spółki. Uważamy, że trend wzrostu mocy 

instalowanych w OZE ma charakter długoterminowy i globalny. 
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PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY - każdy współpracownik Happy Energy może 

liczyć na jasno określone wynagrodzenie oraz transparentną komunikację. W ramach 

zakładanej spółki Happy Elite Sp. z.o.o będziemy dodatkowo oferować pakiety szkoleń oraz 

systemy motywacyjne dla zespołów handlowych. 

ATRAKCYJNA OFERTA PRODUKTOWA - do każdego montażu instalacji fotowoltaicznej 

wykorzystujemy panele notowane w branżowych rankingach Tier-1 Solar Panel List ( 

https://review.solar/tier-1-solar-panels-list/)  , m.in.  Jinko Solar, Q-Cells czy Trina Solar. Pod 

kątem producentów pomp ciepła, współpracujemy z producentami Panasonic, Buderus oraz 

Kaisai. Dzięki współpracy z producentami paneli wysokiej jakości z wieloletnią gwarancją, 

mamy pewność, że oferujemy klientom niezawodny produkt i usługę. 

KONKURENCYJNE CENY - W celu zachowania dobrego stosunku jakości do ceny dla 

klienta końcowego, prowadzimy przemyślaną politykę marżową, dzięki której zarówno 

Spółka, jak i współpracujący przedstawiciele odnotowują zyski. 

MONTAŻE - Spółka współpracuje obecnie z 12 doświadczonymi zespołami montażowymi 

na terenie całej Polski. Oferta usług montażowych oraz terminy realizacji są jednakowe i 

transparentne dla klientów indywidualnych i dla firm. 

2.5.2.Historia 

Poniżej przedstawiamy historię działalności Happy Energy: 

➢ 10.2019 - Rozpoczęcie prac nad marką Happy Energy  

Budowa wykwalifikowanego zespołu, realizacja pierwszych umów. 

➢ 2020 - Budowa struktury biznesu w ramach działalności jednoosobowej 

Wyznaczenie dyrektorów regionalnych, pozyskiwanie nowych przedstawicieli oraz ekip 

monterskich. 

➢ 02.2021 Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną 

➢ 06/07.2021 – Przekroczenie przychodów na poziomie 4 000 000 zł miesięcznie 

Było to możliwie dzięki rozwinięciu sieci przedstawicieli z zasięgu lokalnego na krajowy. 

Sieć przedstawicieli handlowych Spółki liczy już ponad 230 osób. 

➢ 08.2021 - Podjęcie decyzji o utworzeniu Happy Elite Sp. z o.o. 

https://review.solar/tier-1-solar-panels-list/
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Decyzja ta umożliwi utrzymanie dynamicznego rozwoju sprzedaży produktów Happy 

Energy w ciągu najbliższych lat oraz umożliwi nawiązanie współpracy z już powstałymi 

grupami sprzedaży z innych firm. 

2.5.3.Oferta Happy Energy  

Głównymi gałęziami działalności Happy Energy S.A. jest sprzedaż i instalacja systemów 

fotowoltaicznych oraz grzewczych. W naszej ofercie znajduje się także sprzedaż i 

instalacja magazynów energii oraz ładowarek do samochodów elektrycznych bądź 

hybrydowych. 

 

Źródło: Spółka 

 

FOTOWOLTAIKA – instalacje fotowoltaiczne pozwalają w sposób znaczący zredukować 

cenę pozyskanej energii w sposób ekologiczny. Oferta Spółki skierowana jest głównie do 

osób prywatnych, rolników i firm. Świadczymy usługę sprzedaży i montażu, głównie 

instalacji do 10 kWp. Przy montażu wykorzystujemy najczęściej produkty producentów 

takich jak Jinko Solar, Trina Solar, Risen Solar, Q-Cells, Sofar Solar, Fronius oraz 

Solaredge. Oferujemy usługę kompleksową - od projektu, finansowania, po montaż i 

obsługę dokumentacji w zakładzie energetycznym. 
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POMPY CIEPŁA - pompy ciepła powietrze-woda służą do ogrzewania lub chłodzenia 

pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej. 

Nasza oferta skierowana jest głównie do osób prywatnych, które chcą przeprowadzić 

modernizację źródła ciepła w domu. Pracujemy głównie z produktami marek takich jak 

Panasonic czy Buderus. Dzięki programowi "Czyste Powietrze" i wysokim dopłatom, dużo 

osób decyduje się na wymianę starego pieca na efektywne źródło ciepła jakim jest pompa 

ciepła. 

2.5.4.Grupa docelowa  

 

Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm, rolników i 

samorządów na terenie całego kraju. Do klientów docieramy głównie poprzez działania BTL 

(Below The Line) tj. ulotki, banery, znakowane samochody, komunikację D2D (Door to 

Door). Korzystamy także z targetowanych reklam w kanałach Social Media oraz zasobów 

własnego i zewnętrznych call center. 

2.5.5.Dystrybucja 

Spółka obsługuje klientów z całej Polski, zarówno w zakresie montaży instalacji 

fotowoltaicznych, jak i pomp ciepła. Rozwijamy się poprzez sprzedaż bezpośrednią D2D, 

działalność własnego call center, a także możliwość współpracy na zasadzie franczyzy i 

system afiliacyjny dla klientów. Powołaliśmy także spółkę Happy Elite Sp. z o.o., w której 

Spółka posiada 50% udziałów, której celem jest wzmocnienie sprzedaży, poprzez 

nawiązywanie współpracy dystrybucyjnych. 

 

DOOR 2 DOOR - Spółka posiada rozbudowaną sieć przedstawicieli, która w 2021 roku 

liczy ponad 200 osób i stale się rozrasta. Jest to możliwe dzięki konkurencyjnej ofercie 

współpracy dla przedstawicieli, dzięki której pozyskujemy wielu doświadczonych w branży 

współpracowników. 
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CALL CENTER - w 2021 roku Spółka założyła własne call center, zlokalizowane w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. Pracownicy poprzez call center mają możliwość kontaktować się z 

klientami na terenie całego w kraju. 

SŁONECZNA FRANCZYZA – Spółka oferuje przedstawicielom możliwość otworzenia 

stacjonarnego punktu sprzedaży pod szyldem Happy Energy na zasadach franczyzy. 

Pierwszy otwarty salon znajduje się w miejscowości Sandomierz. 

HAPPY ELITE Sp. z o.o – spółka Happy Elite sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej Happy 

Energy i powstała z myślą o stworzeniu i prowadzeniu grupy sprzedażowej Happy Energy 

S.A. W ramach działalności, spółka oferuje dedykowane szkolenia oraz programy 

motywacyjne dla przedstawicieli. Na ten moment Happy Elite sp. z o.o. współpracuje z 60 

osobami. Szacujemy, że w przeciągu 6 miesięcy Happy Elite Sp. z o.o. będzie posiadała w 

swoich szeregach 200 doradców, którzy będą sprzedawać produkty Spółki. Szacunki są 

oparte na dotychczasowej historii i dynamice pozyskiwania przedstawicieli, z 

uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych. Spółka posiada 50% udziałów w Happy Elite sp. 

z o.o. Pozostała część jej udziałów pozostaje w rękach pana Denisa Niewiarowskiego, 

Prezesa Zarządu Happy Elite sp. z o.o. 

PROGRAM AFILIACYJNY – Spółka wdrożyła z sukcesem program afiliacyjny, w którym 

zadowoleni klienci mogą polecać rozwiązania Spółki kolejnym zainteresowanym. W afiliacji 

Spółka posiada jasny i prosty system rozliczeń, zależny od tego, na jaką ostatecznie ofertę 

zdecyduje się klient, któremu została polecona oferta. Wynagrodzenie dla klientów 

polecających nasze rozwiązania to kwoty rzędu 300-500 zł, dzięki czemu Spółka wciąż 

dociera do nowych zainteresowanych. Jednocześnie jest to efektywny i sprawdzony kanał 

sprzedażowy - referencje zadowolonych klientów są bardzo dobrym argumentem dla 

kolejnych osób czy firm. Afiliacja dotyczy zarówno instalacji fotowoltaicznych, jak i pomp 

ciepła.  

2.5.6.Rynek i jego analiza 

OZE NA ŚWIECIE 

Świat w szybkim tempie odchodzi od wytwarzania energii z paliw kopalnych i zmierza w 

kierunku maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej. Dzieje się tak z uwagi na 

zagrożenie kryzysem klimatycznym, którego symptomy zaczynają pojawiać się coraz 

częściej, oraz z uwagi na konkurencyjne ceny, po jakich wytwarzana jest energia 

elektryczna w odnawialnych źródłach energii. Ryzyko klimatyczne od lat traktowane jest 

jako ryzyko inwestycyjne między innymi przez instytucje finansowe. Wiele koncernów 

energetycznych w Unii Europejskiej od blisko 10 lat odchodzi od energetyki 

konwencjonalnej do odnawialnej. Wstrzymane są istotne inwestycje w energetykę opartą 

na węglu a szeroki strumień inwestycji kierowanych jest na rozwój fotowoltaiki oraz 

energetyki wiatrowej na lądzie i na morzu. Pomimo pandemii w 2020 r. poziom inwestycji 

w tzw. technologie transformacji energetycznej osiągnął rekordowy poziom 524 miliardów 

USD (źródło). 

Rozwijają się technologie magazynowania energii, które sprzyjają upowszechnieniu 

odnawialnych źródeł energii. Według prognoz IEA udział OZE w globalnej produkcji energii 

elektrycznej wzrośnie z 29% w 2020 r. do ponad 60% w 2030 r. i prawie 90% w 2050 r. 

(źródło). 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2021/Jun/IRENA_World_Energy_Transitions_Outlook_2021.pdf
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii) znacznie przyspieszył w ostatnich latach, zarówno 

w Polsce, jak i na świecie. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej 

(International Renewable Energy Agency, IRENA) wzrost mocy w globalnej energetyce 

odnawialnej w 2020 roku okazał się aż o 50% wyższy w porównaniu do liczby gigawatów 

uruchomionych w roku 2019. W 2020 roku na całym świecie powstały źródła OZE o łącznej 

mocy ponad 260 GW (źródło). 

OZE POLSKA 

Polska nie była liderem transformacji energetycznej, co rodzi zarówno ryzyka, jak i szanse. 

Kierunek przemian jest znany i od kilku lat dynamicznie rośnie liczba i moc zainstalowana 

w OZE w Polsce.  

Najnowsze liczby pokazują, że łączna moc zainstalowana wszystkich źródeł energii 

elektrycznej w lipcu  2021 roku wyniosła 53,1 GW (energetyka konwencjonalna i OZE), z 

czego około 14,5 GW stanowiły odnawialne źródła energii (27%) (źródło). Energetyka 

prosumencka przekroczyła historyczny poziom w marcu 2021 roku - w Polsce było wówczas 

ponad 500 tys. prosumentów OZE. Najwięcej z nich produkowało i konsumowało energię 

wytwarzaną w instalacjach fotowoltaicznych. Na koniec lipca liczba prosumentów sięgnęła 

poziomu 631 443 (źródło). 

 FOTOWOLTAIKA 

W licznych prognozach i podsumowaniach eksperckich wybija się opinia, że zwłaszcza 

rosnący wpływ fotowoltaiki wśród źródeł OZE jest ważną prognozą na przyszłość (źródło). 

Europejskie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej SolarPower Europe wskazuje, że 

według danych za 2020 rok, Polska jest na czwartym miejscu pod względem przyrostu 

mocy w energetyce słonecznej. Fotowoltaika staje się trwałym elementem krajowego 

systemu energetycznego. W szczytach dziennych i letnich podnosi rezerwę mocy i obniża 

koszty energii w całym systemie energetycznym dla wszystkich odbiorców energii, nie tylko 

prosumentów. 

Według prognozy IEO na koniec 2022 r. moc zainstalowana w fotowoltaice podwoi swoją 

wartość w stosunku do mocy z końca 2020 r. (4 GW), a na koniec 2025 r. może wynieść 

nawet 15 GW (źródło). 

Rozwojowi fotowoltaiki w Polsce sprzyja także dofinansowanie na instalacje “Mój prąd” , 

które spotkało się z ogromną aprobatą inwestorów indywidualnych. Według danych z maja 

2021 roku, wypłacono już ponad 201 tysięcy dotacji do fotowoltaiki, a kolejnych 19 tysięcy 

czeka na wypłatę. Program jak do tej pory pozwolił ograniczyć emisję dwutlenku węgla o 

ponad 921 tysięcy ton rocznie. Eksperci są zgodni, że to m.in. dzięki dotacji “Mój prąd” 

liczba prosumentów sięga obecnie ponad pół miliona, a mikroinstalacje stanowią 

najliczniejszą grupę systemów PV w Polsce (źródło). 

 POMPY CIEPŁA 

Pompy ciepła to silnie rozwijający się segment rynku Odnawialnych Źródeł Energii. 

Największe, wręcz spektakularne wzrosty sprzedaży pomp ciepła w 2020 r. osiągnięto w 

segmencie pomp ciepła typu powietrze/woda, gdzie sprzedano 42 tys. sztuk, co stanowi 

wzrost o 108 proc. w stosunku do wyniku z 2019 r. Warto podkreślić, że w 2020 r. 

sprzedano w Polsce blisko pięciokrotnie więcej pomp ciepła typu powietrze/woda niż w 

2017 r. Cały rynek pomp ciepła wzrósł o ok. 52 proc w stosunku do 2019 roku. W roku 

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/105139/to-byl-najlepszy-rok-w-historii-rynku-oze-liderem-fotowoltaika
https://www.rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-oze-w-polsce/
https://globenergia.pl/w-polsce-jest-juz-ponad-630-tys-prosumentow-oze/
https://www.oze-biomar.pl/blog/energia-odnawialna-rozwoj-oze-w-polsce
https://www.cire.pl/artykuly/opinie/185726-produkcja-energii-elektrycznej-z-oze-w-maju-w-polsce-i-w-ue-wyrazny-wzrost-udzialu-energii-oze-ale-zbyt-wolne-tempo-rozwoju-oze-w-perspektywie-sredniookresowej
https://enerad.pl/aktualnosci/moj-prad-2021/
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2020 sprzedano ok. 56,5 tys. pomp ciepła łącznie z pompami ciepła do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej (źródło). 

Ważnym czynnikiem jest stale prowadzony program „Czyste powietrze”, w którym co piąta 

osoba decyduje się na wymianę ogrzewania na pompę ciepła (źródło). Nie bez znaczenia 

pozostają także: propagowanie technologii wśród instalatorów i projektantów, spadek cen 

urządzenia i relatywnie niskie koszty inwestycji, możliwość efektywnej współpracy z 

instalacjami fotowoltaicznymi, a także wzrost świadomości ekologicznej Polaków. 

Czynnikiem, który istotnie wpłynie na dalszy rozwój rynku jest strategia ogłoszona przez 

Komisję Europejską, która zakłada udział pomp ciepła w budownictwie indywidualnym na 

poziomie 40% do 2030 roku (źródło). 

Według szacunków Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, przy 

zapewnieniu optymalnych warunków wsparcia sprzedaży i rozwoju technologii, liczba 

pracujących pomp ciepła zarówno w nowych, jak i w istniejących budynkach 

jednorodzinnych w Polsce w 2030 roku może przekroczyć 2,08 mln sztuk, w tym około 

1,47 mln szt. pomp ciepła dedykowanych do centralnego ogrzewania oraz do centralnego 

ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej (źródło). 

OZE - ODPOWIEDZIĄ NA WZROST CEN ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Giełdowe notowania energii elektrycznej w ciągu roku podskoczyły o blisko 40% i są 

najwyższe w historii. To przełoży się na wzrost stawek dla gospodarstw domowych w 2022 

roku (źródło). Dynamiczna sytuacja na rynku energetycznym zarówno europejskim, jak i 

polskim, jednoznacznie wskazuje na stały i nieuchronny wzrost kosztów energii w 

najbliższych latach.  

W 2019 roku rząd na 12 miesięcy zamroził ceny prądu dla odbiorców indywidualnych. 

Jednakże wraz z wygaśnięciem przepisów 1 stycznia 2020 roku, a także wprowadzeniem 

nowej opłaty mocowej, ceny energii elektrycznej zaczęły rosnąć. Od tego czasu wzrosły 

prawie o 20%. W kolejnym roku również możemy spodziewać się podwyżek. W ciągu 

ostatnich 12 miesięcy wartość kontraktów terminowych na dostawę energii elektrycznej na 

2022 rok wzrosła aż o 68%, co też znacząco wpłynie na ceny prądu dla odbiorców 

końcowych (źródło). 

Obecny wzrost cen energii jest sygnałem alarmowym, że Europa musi przyspieszyć 

przejście na system energetyczny oparty w 100 proc. na OZE, tym bardziej, że 

gospodarstwa domowe z istniejącymi instalacjami PV oszczędzają około 60 proc. na swoich 

miesięcznych rachunkach za energię elektryczną w czasie kryzysu cenowego. 

Pomimo panującej pandemii COVID-19 i skromnych prognoz,  zainstalowana moc w 

energetyce słonecznej w Unii Europejskiej wzrosła o około 17 proc. do prawie 20 GW w 

2020 roku – jest to drugi najlepszy w historii wzrost dla tego sektora. Eksperci przewidują, 

że tempo wzrostu w energetyce słonecznej będzie jeszcze wyższe (źródło). 

PROGRAM MOJE CIEPŁO 

Obecnie w NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) trwają 

prace nad programem wspierającym rozwój pomp ciepła w Polsce. Ogłoszenie i rozpoczęcie 

pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie w programie planowane jest na I lub II 

kwartał 2022 roku. 

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/wzrost-sprzedaz-pompy-ciepla-powietrze-woda-2020-PORT-PC-10009.html
https://ecoreporters.pl/2021/pompy-ciepla-jakie-dofinansowanie-w-2021-r/
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8739-PORT-PC-raport-2020.pdf
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/8739-PORT-PC-raport-2020.pdf
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Tak-wzrosna-ceny-ceny-pradu-w-2022-roku-8183897.html
https://wysokienapiecie.pl/41708-ceny-pradu-nie-przestaja-rosnac-jak-uniknac-coraz-wyzszych-rachunkow/
https://globenergia.pl/fotowoltaika-juz-dzis-izoluje-miliony-europejczykow-od-szoku-cenowego/
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Eksperci przekonują, że docelowy program dotacyjny mógłby rozpowszechnić stosowanie 

pomp ciepła w Polsce. Ich sprzedaż z roku na rok wzrasta, ale dalej cena pomp ciepła jest 

stosunkowo wysoka dla większości gospodarstw domowych. W programie Moje Ciepło 

przewidywana jest forma wsparcia w postaci dotacji do 30 proc. kosztów kwalifikowanych 

projektu. NFOŚiGW informuje, że w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła, 

dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 21 tys. zł (źródło). Program zakłada dotacje dla 

właścicieli nowo budowanych domów (źródło). 

2.6. Dane finansowe Emitenta  

2.6.1.Podstawowe dane finansowe 

 

Źródło: Spółka. Dane za okres do 10 lutego 2021 roku dotyczą jednoosobowej 

działalności gospodarczej pana Alberta Durdy. Od 10 lutego 2021 roku dane dotyczą 

Happy Energy S.A. powstałej z przekształcenia działalności jednoosobowej. Wszystkie 

prezentowane dane nie były audytowane. Obecnie Spółka na podstawie art. 17 ust. 2 

ustawy o rachunkowości Spółka korzysta z uproszczonej metody ewidencjonowania i 

wyceny zapasów, która pozwala odstąpić od zarachowania wydatków na zakup 

materiałów, towarów i produktów gotowych do kosztów okresu, w którym powstały 

przychody z nimi związane. Zakłada ona uproszczenie polegające na odpisywaniu 

wartości materiałów i towarów w koszty w momencie ich zakupu, a produktów 

gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustaleniem stanu tych składników 

aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na 

dzień bilansowy. Ponieważ zastosowanie tej metody powoduje obciążenie wyniku 

finansowego w momencie zakupu towarów i produktów gotowych od dnia 1 stycznia 

2022 r. Spółka będzie rozpoznawała wydatki na zakup materiałów, towarów i 

produktów gotowych w kosztach okresu, w którym powstały przychody z nimi 

związane. Znormalizowany zysk netto za okres od lutego do września 2021 roku 

wynosi 2.345.847,43 zł. Zysk netto wykazany w rachunku zysków i strat za okres 

10.02.2021-30.09.2021 r. wynosi 1.423.584,61 zł. 

W okresie od lutego do końca września 2021 roku Spółka wypracowała ponad 21,3 

mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 2.345.847,43 zł znormalizowanego zysku netto 

https://globenergia.pl/moje-cieplo-dotacje-do-pomp-ciepla-przewidziane-w-2022-roku/
https://www.gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/106256/dotacje-na-pompy-ciepla-z-programu-moje-cieplo-juz-za-kilka-miesiecy
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(zgodnie powyższym wyjaśnieniem). Dynamiczny wzrost przychodów jest 

potwierdzeniem przyjętych założeń modelu biznesowego działającego od lutego 2021 

roku w strukturach spółki akcyjnej.  

Na dzień 30 września 2021 r.:  

• kapitały własne Spółki wyniosły blisko 1,7 mln zł, 

• Spółka posiadała 2,3 mln zł środków pieniężnych, 

• nadwyżka aktywów obrotowych na zobowiązaniami krótkoterminowymi 

wynosiła ponad 1,5 mln zł 

 

Aktywna działalność akwizycyjna była prowadzona we wszystkich kanałach sprzedaży, 

które są konsekwentnie rozwijane i wzmacniane. W okresie od lutego do września 2021 

roku liczba handlowców zwiększyła się o ponad 140 osób, działalność rozpoczęło własne 

call-center oraz pierwszy punkt franczyzowy. Bardzo sprawna organizacja procesów 

zakupowych pozwoliła na niezakłóconą obsługę zamówień naszych klientów, pomimo 

napiętej sytuacji po stronie podaży komponentów systemów PV.  

Dokapitalizowanie Spółki umożliwi jej jeszcze lepsze planowanie i kontraktowanie dostaw. 

Skalowanie działalności odbywa się przy współpracy z rosnącą liczbą ekip montażowych, 

które działają w naszym standardzie jakości. Widać tu wyraźnie efekt skali, uczenia się i 

przekazywania dobrych praktyk. Model partnerskiej współpracy sprawdził się bardzo 

dobrze zarówno w obszarze pozyskiwania jak i realizacji zleceń i będzie kontynuowany.   

Warto podkreślić, że przychody ze sprzedaży mają charakter powtarzalny i są osiągane z 

mocno zdywersyfikowanej grupie odbiorców. Nie ma problemów ze spłatą należności. 

Spółka zachowuje dobrą płynność i reguluje zobowiązania wobec wszystkich partnerów 

zgodnie z przyjętymi warunkami umownymi. Ten element istotnie zwiększa zarówno naszą 

wiarygodność jak i atrakcyjność współpracy w relacjach z dostawcami, podwykonawcami 

oraz klientami. 

2.6.2.Prognozy  

Źródło: Emitent. Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą 

nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę 

konkretnych wyników finansowych.  
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Prognoza na 2022 r. uwzględnia pozyskanie środków finansowych w wyniku emisji Akcji 

Oferowanych do końca 2021 r. i stanowi oficjalną prognozę Spółki, która zostanie 

zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym w związku z planami ubiegania się o 

wprowadzenie akcji do obrotu w ASO. Spółka będzie odnosiła się do przedstawionej 

prognozy wyników za 2022 r. w raportach okresowych. 

Wyznaczenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych zostało sporządzone w oparciu o prognozę 

wyników finansowych na 2021 rok. 

Zarząd Spółki przyjął politykę dywidendową zakładającą rekomendowanie Walnemu 

Zgromadzeniu wypłaty dywidendy w przedziale od 15% do 30% zysku netto za dany rok 

obrotowy, począwszy od zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 i z 

uwzględnieniem sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, a także możliwości realizacji 

jej celów strategicznych. W każdym przypadku ostateczna decyzja co do podziału zysku 

podejmowana będzie przez Walne Zgromadzenie 

2.6.3.Sprawozdania finansowe i śródroczne dane finansowe 

Spółka nie sporządzała dotychczas rocznego sprawozdania finansowego. Dane finansowe 

działalności jednoosobowej Alberta Durdy – poprzednika prawnego Spółki za rok 2020 oraz 

bilans i rachunek zysków i strat Spółki za okres do dnia 30 września 2021 roku (dane 

nieaudytowane) stanowią załącznik do Dokumentu Ofertowego. 

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 

186.000 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela 

serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, które 

zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 

Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d 

Rozporządzenia Prospektowego („Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 20 października 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy 

Spółki podwyższony został do kwoty nie niższej niż 160.000,00 (słownie: sto sześćdziesiąt 

tysięcy złotych 0/100) nie wyższej niż 168.600,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset złotych 0/100), tj. o kwotę nie niższą niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 0/100) i nie wyższą niż 18.600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset 

złotych 0/100) w drodze emisji nie mniej niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) i nie więcej niż 

186.000 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela 

serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach 

od 0000001 do nie większego niż 186000 („Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały 

Emisyjnej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 
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Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona na kwotę 23,00 zł (słownie: 

dwadzieścia trzy złote 0/100) mocą uchwały Zarządu z dnia 29 października 2021 roku, na 

podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale Emisyjnej. Treść uchwały Zarządu stanowi 

Załącznik nr 3 do Dokumentu Ofertowego. 

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane.  

Określone w Statucie uprzywilejowanie dotyczy wyłącznie Akcji serii B, gdzie na każdą 

Akcję serii B przypadają 2 (dwa) głosy na walnym Zgromadzeniu. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 

najmniej sto tysięcy (100.000) Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy próg emisji nie 

zostanie osiągnięty Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki 

podlegać będą zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyłączyło 

prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Oferowanych. Treść 

powyższej uchwały zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.7. Statut Spółki 

Statut Spółki został opublikowany w zakładce relacji inwestorskich na stronie internetowej 

Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 20 października 2021 roku 

podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 

Serii C oraz zmiany Statutu Spółki w związku z tym podwyższeniem. Zmiany te nie zostały 

jeszcze wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity Statutu uwzględniający 

powyższe zmiany stanowi Załącznik nr 4 do Dokumentu Ofertowego. 

3.8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 09 listopada 2021 roku do dnia  

07 grudnia 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując  

o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie 

od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 

niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 30 Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem, że w 

przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 30 Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis 

może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych. Maksymalnie zapis może obejmować 

17.000 Akcji Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 

W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 

pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 

podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestorzy@happyenergy.pl.  

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie 

mailto:inwestorzy@happyenergy.pl
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Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej 

emisja.happyenergy.pl.  

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 

bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej 

emisja.happyenergy.pl. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na 

rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 

Emitent zwraca uwagę, że na potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod 

uwagę kolejność wpływu wpłat na Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 20 kwietnia 2022 roku.  

3.12. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 

rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem 

dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie 

rachunku bankowego Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 

zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 

Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Inwestora. 

Po wpisaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej Akcje 

Oferowane zostaną zapisane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Trigon Dom 

Maklerski S.A. 

3.13. Wprowadzenie do obrotu w ASO 

Zgodnie z podjętą w dniu 20 października 2022 roku uchwałą, akcje serii A Spółki oraz 

Akcje Oferowane (po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze 

przedsiębiorców KRS) będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO. 

Spółka dokonała wyboru i zawarła umowę z Autoryzowanym Doradcą – Kancelarią CSW 

Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni. Wprowadzenie akcji do obrotu w ASO wymaga w 

szczególności przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa i Regulaminem ASO 

procedur w stosunku do GPW i KDPW, w szczególności rejestracji akcji w KDPW i 

sporządzenia stosownego dokumentu informacyjnego. 

3.14. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

http://emisja.happyenergy.pl/
http://emisja.happyenergy.pl/
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Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której 

wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.  

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. 

Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji 

dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki, a po uzyskaniu 

przez Spółkę statusu spółki publicznej – również obowiązki informacyjne związane z 

nabywaniem lub zbywaniem znacznych pakietów akcji. 

Spółka przewiduje zawarcie umów o ograniczenie zbywania akcji Spółki (lock-up) z 

głównymi akcjonariuszami, tj. Albertem Durdą i Małgorzatą Durdą na okres do upływu 12 

miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w ASO, z wyłączeniem jednak 

transakcji pakietowych oraz sprzedaży akcji przed prowadzeniem do obrotu w celu 

zapewnienia minimalnego wymaganego Regulaminem ASO rozproszenia akcjonariatu. W 

przypadku subskrybowania co najmniej 176.500 Akcji Ofertowanych nie zaistnieje 

potrzeba podejmowania dodatkowych działań w celu uzyskania minimalnego poziomu 

rozproszenia akcji Spółki. 

3.15. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 

niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 

wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

wyniosą nie więcej niż 4.278.000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt 

osiem złotych 00/100), to jest mniej niż równowartość 1.000.000 euro ustalona przy 

zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 

ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 29 października 2021 roku. Jednocześnie, Spółka w 

okresie 12 poprzednich miesięcy nie prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. 

Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. 

Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny 

emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i 

mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu 

takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą 

mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.16. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą 

zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizacyjnego. 
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4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE  

Z EMISJI 

4.1. Postanowienia ogólne: 

Celem emisji Akcji Oferowanych jest zwiększenie skali działalności w dotychczasowym 

obszarze poprzez rozbudowę magazynów, a co za tym idzie zwiększenie liczny zamówień i 

wykonywanych realizacji w skali roku. Spółka zakłada przeznaczenie środków z emisji Akcji 

Oferowanych na:  

4.1.1.Powiększenie stanów magazynowych – 1 778 000 zł  

Celem powiększenia stanów magazynowych jest przede wszystkim możliwość uzyskania 

lepszej ceny zamawianych produktów, związanej ze składaniem jednorazowo większych 

zamówień. Rozwiązanie to zabezpiecza także terminowość przeprowadzanych montaży w 

związku z większą dostępnością komponentów. 

4.1.2.Powiększenie działu logistyki w tym zakup nowych samochodów 

dostawczych – 450 000 zł  

Obecnie zaplecze logistyczne Spółki obejmuje 6 samochodów dostawczych. Powiększenie 

działu logistyki zakłada zakup 4 samochodów dostawczych Iveco Daily z windą i 

dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 ton. Spółka planuje zakup samochodów używanych 

(ok. 3 lat), zważywszy na najlepszy stosunek ceny do zużycia samochodu.  

4.1.3.Działania marketingowe – 250 000 zł 

Działania marketingowe obejmują stworzenie nowych szablonów graficznych i ich 

wykorzystanie przy produkcji materiałów reklamowych. W pierwszej kolejności Spółka 

planuje oklejenie wszystkich aut firmowych oraz aut naszych przedstawicieli. Następnym 

etapem jest przystąpienie do wydruku banerów reklamowych w ilości 1000/2000 sztuk. 

Kolejnym krokiem będzie wydrukowanie materiałów dla przedstawicieli Happy Energy – 

ulotek reklamowych w ilości 500 000 sztuk, folderów z ofertą i wyceną w ilości 50 000 

sztuk oraz produkcja 10 000 teczek. Pozostały budżet zostanie przeznaczony na rozwój 

naszego call center. 

4.1.4.Rozbudowa działu handlowego – 350 000 zł 

Rozbudowa działu handlowego zakłada rozwój spółki, należącej do grupy kapitałowej Spółki 

- Spółki Happy Elite Sp. z o.o. Powołanie tej spółki pozwoli na osiągnięcie lepszej obsługi 

sprzedażowej i zbudowanie szerokiej grupy przedstawicieli sprzedających produkty i usługi 

Spółki. Podniesione zostaną także kompetencje naszych przedstawicieli poprzez szkolenia 

czy wprowadzenie systemu premiowego. 

4.1.5.Kapitał na udział w przetargach samorządowych – 1 450 000 zł  

Udział w przetargach samorządowych zakłada wpłatę procentową na zabezpieczenie 

kontraktu, od zakupu komponentów do realizacji kontraktu. 

4.2. Zastrzeżenia 

Jeśli będzie to zasadne ze względu na interes Spółki, Zarząd Spółki, po uzyskaniu 

wymaganych zgód korporacyjnych, o ile będą niezbędne, może postanowić o innym 

przeznaczeniu części środków pozyskanych z oferty Akcji Emitowanych. Takie działanie 

może być podyktowane przykładowo istotnymi zmianami rynkowymi, wahaniami cen 

wymaganej infrastruktury lub kosztów pracowniczych, jak również innymi czynnikami o 
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charakterze zewnętrznym i dotyczącym Spółki. Szczegółowe czynniki ryzyka dotyczące 

realizacji celów Oferty przedstawione zostały w punkcie 5 poniżej. 

Cele emisji mogą być realizowane bezpośrednio przez Spółkę, a w zakresie rozbudowy 

działu handlowego, również za pośrednictwem spółki Happy Elite sp. o.o., w wyniku 

udzielenia tej spółce pożyczek lub podwyższenia jej kapitału zakładowego. 

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, 

na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i 

inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla 

oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z 

działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 

kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 

założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej 

wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację 

finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe 

od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w 

krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie 

mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 

Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może 

spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych 

zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 
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5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Strategia Emitenta została opisana w Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich 

starań dla realizacji najważniejszych celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej 

jednak Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną 

osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody 

i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju 

skutecznej w długim horyzoncie czasowym. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji 

wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się 

do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników 

finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym 

(np. zmiana oczekiwań klientów, zmian w przepisach prawa wpływających na działalność 

Emitenta, nasilenie konkurencji) Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele 

i swoją strategię.  

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki i jej sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji. 

Ponadto, przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez 

Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od poziomu zainteresowania produktami 

Spółki. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie oraz satysfakcję klientów 

Emitenta, jak również czynniki skutkujące ograniczeniem lub niemożliwością prowadzenia 

działalności przez Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą mieć 

istotny wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym 

dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Brak realizacji 

zakładanych celów rozwojowych może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe 

Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji wewnętrznej, 

otoczenia rynkowego i prawnego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów 

Emitenta, w celu podjęcia możliwie szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych 

zjawisk lub zmiany preferencji grupy docelowej Emitenta.  

5.3. Ryzyko związane z odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umów przez 

Spółkę oraz jej podwykonawców  

Nienależyte wykonanie lub niewykonanie zawartych umów przez Spółkę w tym w 

szczególności nieterminowa realizacja lub dostarczenie produktów, które nie zapewniają 

parametry technologiczne określone w umowie może skutkować ryzykiem zgłoszenia 

roszczeń odszkodowawczych przez stronę zamawiającą. Ponadto w działalności 

instalacyjnej związanej z montażem instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz innych 

produktów objętych ofertą handlową Emitenta, Spółka korzysta z usług podwykonawców. 

W związku z tym Spółka ponosi odpowiedzialność solidarną na działania swoich 

podwykonawców. Istnieje ryzyko, że w toku realizacji umowy Spółka lub jej podwykonawcy 

nie wykonają lub nieprawidłową wykonają zakontraktowane usługi, do wykonania których 

są zobowiązani na podstawie zwieranych umów.  W związku z odpowiedzialnością Spółki 

za nienależyte wykonanie zawartych umów istnieje ryzyko zgłoszenia względem Spółki 

roszczeń, które mogą w rezultacie doprowadzić do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży, 

obniżenia marży realizowanej z danej umowy oraz poniesienia strat z tytułu realizacji danej 

umowy. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy zawartej na 
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gruncie Prawa Zamówień Publicznych istnieje ryzyko, że w przypadku postępowania o 

udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę zawartą z zamawiającym,  co doprowadziło do rozwiązania umowy 

lub zasądzenia odszkodowania. Istnieje zatem dodatkowe ryzyko, że konsekwencją 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w szczególności na rzecz podmiotów 

zobowiązanych do stosowania Prawa Zamówień Publicznych będzie wykluczenie Spółki z 

postępowania o udzielenie zamówienia. Wystąpienie takich zdarzeń może negatywnie 

oddziaływać na zdolności Spółki do pozyskiwania kontraktów od podmiotów zobowiązanych 

do stosowania Prawa Zamówień Publicznych, możliwość osiągania przychodów z tego 

segmentu rynku oraz w konsekwencji pogorszenia perspektyw rozwoju Emitenta oraz 

przyszłych wyników finansowych.  

5.4. Ryzyko związane z fluktuacją kadry oraz deficytem wykwalifikowanych 

pracowników na rynku 

W działalności Emitenta duże znaczenie mają kompetencje oraz know-how kluczowych 

członków zespołu, w szczególności osób stanowiących kadrę zarządzającą oraz kadrę 

kierowniczą. Odejście osób z wymienionych grup lub szybka fluktuacja kadr może wiązać 

się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie sprzedaży i instalacji 

systemów fotowoltaicznych oraz grzewczych. Utrata współpracowników łączy się z 

koniecznością rekrutacji, przeszkolenia i przygotowania przez Emitenta nowych osób do 

pracy. Utrata kluczowych członków zespołu pracującego nad danym produktem może 

negatywnie wpłynąć na jakość oraz terminowość zamówień realizowanych przez Spółkę. 

5.5. Ryzyko konkurencji  

Emitent funkcjonuje na rosnącym rynku, na którym występują podmioty konkurencyjne 

zarówno o zasięgu lokalnym jak o ogólnopolskim. Emitent nie ma wpływu na działania 

podejmowane przez konkurentów. 

Wzrost liczby podmiotów prowadzących działalność w obszarze OZE może spowodować 

ograniczenie dostępności niezbędnej infrastruktury lub wzrost jej cen, co może mieć istotny 

negatywny wpływ na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju Emitenta. 

Emitent nieustannie śledzi działania podejmowane przez konkurencję i w sposób elastyczny 

stara się dopasować do zmian w branży. Emitent stara się nieustannie podnosić 

rozpoznawalność swojej marki, a także oferować produkt zapewniający możliwie najlepszy 

stosunek ceny do jakości, przy zachowaniu odpowiedniej marży na sprzedaży do klienta 

końcowego.  

5.6. Ryzyko nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych 

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował 

mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować opóźnieniem 

osiągnięcia opisanych powyżej celów emisji.  

W takim przypadku Emitent będzie w realizował cele emisji Akcji Oferowanych w 

proporcjonalnie dłuższym okresie, finansując nakłady w większym stopniu bieżącymi 

przepływami finansowymi lub finansowaniem zewnętrznym. Ograniczenia w możliwości 

pozyskania finansowania zewnętrznego oraz procedury z tym związane mogą opóźnić lub 

utrudnić realizację inwestycji lub zmniejszyć możliwość pozyskiwania i realizacji kolejnych 
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zamówień w określonym czasie oraz zwiększyć jej łączne koszty, a tym samym przełożyć 

się na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

5.7. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości. 

Dodatkowo nowe akcje (inne, niż emitowane w ramach programu motywacyjnego) mogą 

zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału majątku Spółki w razie 

likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzić do dalszego 

faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej liczbie głosów 

Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po likwidacji Spółki.   

5.8. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki, w tym brakiem historii 

finansowej Spółki  

Spółka powstała w 2021 roku, na skutek przekształcenia przedsiębiorcy – Alberta Durdy w 

ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Ze względu na powyższe, 

Spółka posiada istotnie ograniczone czasowo dane dotyczące historii jej działalności oraz 

wyników finansowych osiąganych przez Spółkę, w szczególności zaś – nie sporządzała 

żadnego rocznego sprawozdania finansowego. Wiąże się to z brakiem możliwości 

porównania prognoz finansowych lub potencjalnych przychodów Spółki z jej historycznymi 

danymi finansowymi w podobnym przedziale czasowym. Emitent dokłada wszelkich starań, 

aby przedstawione potencjalne przychody Spółki były adekwatne do uwarunkowań 

rynkowych oraz możliwości Spółki. Emitent nie może jednak zagwarantować osiągnięcia 

konkretnych wyników finansowych ani konkretnej wartości akcji w przyszłości, wypłaty 

dywidendy lub określonego poziomu środków pozostałych do podziału pomiędzy 

akcjonariuszy Spółki po przeprowadzeniu jej likwidacji.  

5.9. Ryzyko związane z cenami energii elektrycznej 

Spadek cen energii elektrycznej może negatywnie wpłynąć na liczbę realizowanych 

projektów i tym samym wpłynąć w istotny sposób na perspektywy rozwoju Spółki. 

Obecnie w Polsce obserwowany jest wzrost cen energii elektrycznej. Jednakże istnieje 

ryzyko odwrócenia obserwowanego trendu, co może spowodować wydłużenie okresu 

zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną i zmniejszyć zainteresowanie klientów. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność 

Spółki i jej wyniki finansowe. 

5.10. Ryzyko związane z Uchwałą o emisji Akcji serii B 

W związku z podjęciem Uchwały w sprawie emisji Akcji serii B zmianie uległa wysokość 

kapitału zakładowego Emitenta. Uchwała Emisyjna została podjęta przy uwzględnieniu 

powyższych zmian. Tym samym, w przypadku braku rejestracji wyżej wskazanych zmian 

wydłużeniu może ulec również rejestracja zmian Statutu Spółki wynikających z Uchwały 

Emisyjnej, co opóźni moment, od którego Inwestorom przysługiwać będą Akcje Oferowane. 

5.11. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest pojawienie 

się znacznych nieprzewidzianych dotychczas kosztów lub znaczne wydłużenie się 

harmonogramu realizacji zakładanych prac, mające negatywny wpływ na możliwość 

uzyskiwania przychodów. Nagły oraz znaczny wzrost kosztów działalność Spółki, przy 
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braku jednoczesnego zapewnienia źródeł ich finansowania, może doprowadzić do braku 

możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań 

Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez szczegółowe opracowanie planu realizacji 

poszczególnych działań, z uwzględnieniem finansowania potrzeb w poszczególnych 

obszarach działalności Emitenta. 

5.12. Ryzyko koncentracji dostawców 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Spółka współpracuje z kilkudziesięcioma 

dostawcami produktów i materiałów w segmentach fotowoltaika, magazyny energii, pompy 

ciepła i elektromobilność. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu występuje 

6 istotnych dostawców, których udział w strukturze dostaw przekracza 10%. Obecna 

struktura dostawców wynika przede wszystkim z korzystnych warunków współpracy 

handlowej z tymi podmiotami. 

Istnieje jednak ryzyko, że zaprzestanie współpracy z jednym lub kilkoma istotnymi 

dostawcami może mieć istotny wpływ na zdolność do pozyskiwania i utrzymywania 

optymalnej wielkości produktów i materiałów przez Spółkę i w konsekwencji może mieć 

istotny negatywny wpływ na działalność Spółki i jej wyniki finansowe.  

5.13. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo 

poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W 

takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia 

upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w 

przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o 

ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać 

umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie 

niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą 

również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W 

przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą 

nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie 

Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia 

się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.14. Ryzyko związane z pandemią COVID-19 i jej wpływem na działalność i 

otoczenie Emitenta 

Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią 

wirusa SARS-CoV-2 ma wpływ na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki 

finansowe podmiotów działających w obszarach wielu branż z uwagi na wprowadzone liczne 

ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym. 

Działalność Emitenta jest w relatywnie niskim stopniu podatna na ograniczenia 

wprowadzane w związku z pandemią koronawirusa. Jednakże ponowne wprowadzenie 
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istotnych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej może mieć negatywny 

wpływ na łańcuchy dostaw komponentów dla instalacji realizowanych przez Emitenta, co 

może opóźniać ich wykonanie i uzyskanie przychodu ze sprzedaży. 

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 

interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 

dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektu 

opisanego w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w 

Polsce i na świecie.  

5.15. Ryzyko walutowe 

W swojej działalności Emitent może ponosić część kosztów w walutach obcych, w stopniu 

powodującym brak dopasowania płatności i przychodów w danej walucie. Powstaje więc 

ryzyko związane ze zmianą kursów walutowych, które może mieć negatywny wpływ na 

przyszłe wyniki finansowe Emitenta.  

Do daty Dokumentu Ofertowego Zarząd Spółki nie stosował mechanizmów ograniczających 

ryzyka walutowe. 

5.16. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Wyniki finansowe Emitenta będą uzależnione od globalnej koniunktury i sytuacji 

makroekonomicznej na rynkach, na których oferowane będą produkty i usługi Spółki, a w 

szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia 

i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na 

poszczególnych rynkach, zwłaszcza w Polsce mogą generować ryzyko dla prowadzonej 

przez Emitenta działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe 

osiągane przez Emitenta. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji 

makroekonomicznej mogą odbić się na prognozowanych przychodach Spółki.  

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację 

gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan 

działalności Spółki. 

5.17. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z 

zakresu prawa spółek oraz z dokonywaniem rozliczeń umów cywilnoprawnych. Zmiany 

przepisów prawa lub jego interpretacji mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności 

Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa, wprowadzanie nowych regulacji oraz ich 

niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia 

działalności przez Spółkę w Polsce, w tym znacząco ograniczyć możliwość działania 

Emitenta na tym rynku.  

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 

tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a 

tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta.  Szczególnie wrażliwe dla 

Emitenta są zmiany w zakresie dofinansowania budowy instalacji OZE oraz zasad rozliczeń 

dotyczących produkowanej energii elektrycznej. Zmiany w tym zakresie, w tym te 

wprowadzane od 2022 roku mogą powodować zmniejszenie atrakcyjności budowy instalacji 

OZE, a docelowo, mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez 

Emitenta. 
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W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w 

przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. W ocenie Spółki ewentualny negatywny wpływ przyjętych już zmian przepisów 

prawa obowiązujących od początku 2022 roku będzie równoważony, przynajmniej 

częściowo, przez istotny wzrost cen energii elektrycznej, co z kolei powinno mieć wpływ na 

zwiększenie popytu. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z 

odpowiednim wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian. 

5.18. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy cechuje się niejednoznacznością zapisów oraz wysoką 

częstotliwością zmian. Niejednokrotnie brak jest ich klarownej wykładni, co może 

powodować sytuację odmiennej ich interpretacji przez Spółkę i organy skarbowe. W 

przypadku zaistnienia takiej sytuacji organy skarbowe mogą nałożyć na Spółkę karę 

finansową, która może mieć istotny negatywny wpływ na jej wyniki finansowe. Ponadto, 

organy skarbowe mają możliwość weryfikowania poprawności deklaracji podatkowych 

określających wysokość zobowiązania podatkowego w ciągu pięcioletniego okresu od końca 

roku, w którym minął termin płatności podatku. W przypadku przyjęcia przez organy 

podatkowe odmiennej od będącej podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego przez 

Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, sytuacja ta może mieć istotny negatywny 

wpływ na sytuację finansową Spółki.  

Istnieje ponadto ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować wzrost 

efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w 

państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach 

podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.19. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 

oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim 

terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona 

funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny 

być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta 

elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy 

być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności 

gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję 

rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.20. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 
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Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 

jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 

potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 

dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z 

inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 

analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 

inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 

warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 

oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 

rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.21. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia 

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 

wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i 

odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 

jeżeli: 

1) nie zostanie subskrybowana co najmniej minimalna liczba Akcji Oferowanych (próg 

emisji) albo 

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie emisji 

Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 

pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje 

Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.22. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 

gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 

Oferty lub jej odwołania. 

Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument 

Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 
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wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 

nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w 

trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 

Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 

Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 

Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 

na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.23. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 

zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w 

przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 

złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 

ten, stosownie do 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do 

publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki zostało 

opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

5.24. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 

Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.25. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 

będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom, w tym pomimo przyjęcia 

polityki dywidendowej zakładającej rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty 

dywidendy w przedziale od 15% do 30% zysku netto za dany rok obrotowy, począwszy od 

zysku za rok 2022 i z uwzględnieniem sytuacji finansowej i płynnościowej Spółki, a także 

możliwości realizacji jej celów strategicznych. Wypłata dywidendy oraz jej wysokość będzie 

zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej Spółki, potrzeby 
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zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą działalnością Spółki 

i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z ewentualnymi 

przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. Kolejnym 

warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o 

przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, 

że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 

dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 

niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać 

większości umożliwiającej podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku niepodjęcia 

uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie o wypłatę 

udziału w zysku Emitenta. 

5.26. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent 

dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego 

wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd 

postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku 

Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą 

wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i 

odszkodowań. 

5.27. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 

Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w 

interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą 

lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta nie 

ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. 

Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie 

wykluczyć.  

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestrację 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.28. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 
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1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 

zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 

jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 

do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w 

art. 16 także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania 

bytu prawnego Emitenta; 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów 

prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów 

wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do 

ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,  

i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za 

nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 

Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 

na stronie internetowej KNF. 

5.29. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 

2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa 

w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 
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1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 

2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 

szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.30. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 

(ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów 

wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został kompleksowo uregulowany prawnie. 

Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które mogą 

utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do 

skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia 

Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 

publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  

5.31. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 

środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w 

przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku 

niepowodzenie projektu realizowanego przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości 

likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki 

ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym.  

RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM 

5.32. Ryzyko odmowy wprowadzenia Akcji Oferowanych do ASO 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO podejmuje uchwałę o odmowie 

wprowadzenia do obrotu w ASO instrumentów finansowych objętych wnioskiem o 

wprowadzenie, jeżeli: (i) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w 

Regulaminie ASO, lub (ii) Organizator ASO uzna, że wprowadzenie danych instrumentów 

finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu lub interesowi jego uczestników 

(przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator ASO, uwzględniając 
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rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod uwagę czynniki 

szczegółowo wymienione w Regulaminie ASO); lub (iii) Organizator ASO uzna, że 

dokument informacyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych do ASO w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych 

określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO. Zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu ASO 

w przypadku odmowy wprowadzenia, ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO 

tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 

12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu, a w 

przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy nie wcześniej niż po upływie 

12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji 

o odmowie. Jednocześnie jednak zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator ASO 

może odstąpić od stosowania niektórych wymogów ustanowionych w Regulaminie ASO o 

ile uzna, że nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub 

interesowi uczestników ASO. 

W przypadku ziszczenia się przedmiotowego czynnika ryzyka, nie przewiduje się dokonania 

odkupu objętych lub nabytych przez inwestora Akcji Oferowanych oraz zwrotu inwestorowi 

zainwestowanych środków pieniężnych. 

5.33. Ryzyko związane ze wstrzymaniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na 

żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub 

wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie 

dłuższy niż 10 dni. 

5.34. Ryzyko związane z opóźnieniem wprowadzenia Akcji Oferowanych do 

obrotu w ASO 

Intencją Spółki jest wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu w ASO na rynku 

NewConnect w drugim kwartale 2022 roku. Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu 

na rynku NewConnect będzie możliwe po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki na podstawie Uchwały Emisyjnej oraz dodatkowo po 

zarejestrowaniu Akcji w KDPW, a także po sporządzeniu stosownej dokumentacji i jej 

akceptacji przez Organizatora ASO. W związku z powyższym, istnieje ryzyko opóźnienia 

wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na rynku NewConnect w stosunku do 

zakładanych przez Spółkę terminów rozpoczęcia obrotu, co spowoduje istotne ograniczenie 

płynności Akcji Oferowanych w tym okresie. 

5.35. Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Oferowanymi w ASO 

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów, Organizator 

ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące: 

(i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes 

jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Ponadto, 

w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i 

okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem 

okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z 
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autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego 

emitenta z obrotu w ASO. 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami 

prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z 

tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Dodatkowo, zgodnie z art. 78 

ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy obrót akcjami jest 

dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego 

funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia 

interesów inwestorów, KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi 

akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. 

Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego 

upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla 

decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej w 

przypadku, gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub 

naruszenia interesów inwestorów. 

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań Akcji Oferowanych w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.36. Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Oferowanych 

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: 

(i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie 

od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza 

przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) wskutek 

podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub 

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z 

dniem przekształcenia. 

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe 

z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli zbywalność 

tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych 

instrumentów, (iv) co do zasady, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na 

zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza 

jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator 

ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). 

W takim przypadku nie znajduje zastosowania ograniczenie czasowe zawieszenia obrotu 

instrumentami finansowymi do trzech miesięcy wynikające z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO. 

Wymienione powyżej przypadki wykluczenia Akcji Oferowanych z obrotu w ASO mogą 

skutkować utrudnieniami w sprzedaży akcji dla inwestorów. 

5.37. Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO 
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Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad 

lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego 

wykonania obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w 

zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć 

emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000,00 PLN. 

Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej 

może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub 

podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości). W 

przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia 

nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie 

wykonuje nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z 

karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt (ii) zdania pierwszego nie może przekraczać 

50.000,00 PLN. 

5.38. Ryzyko z karami administracyjnymi  

Od chwili uzyskania przez Emitenta statusu spółki publicznej do Emitenta znajdą 

zastosowanie przepisy art. 96 oraz art. 97 Ustawy o Ofercie, a także art. 176 Ustawy o 

Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF m. in. na emitenta kar 

pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w 

szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.  

Dodatkowo, KNF uprawniona jest do nakładania kar pieniężnych za niewypełnianie 

poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR, w szczególności 

obowiązków informacyjnych lub związanych z dostępem do informacji poufnych. Ponadto, 

Ustawa o obrocie ustanawia sankcję karną w postaci grzywny do 5.000.000,00 PLN albo 

kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo zastosowania obu tych kar łącznie, 

za wykorzystanie informacji poufnych lub dokonanie manipulacji na rynku, a także grzywny 

do 2.000.000 PLN albo kary pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tych kar łącznie za 

ujawnienie informacji poufnej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna. Ponadto, w 

przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez dany podmiot w wyniku określonych naruszeń, zamiast kary pieniężnej, o której 

mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Dodatkowo, na podstawie art. 100 Ustawy o Ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za 

informacje zawarte w prospekcie, memorandum informacyjnym lub dokumentach, o 

których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38, art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje 

związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o 

dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na 

rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 

Rozporządzenia MAR lub art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, podaje nieprawdziwe dane lub 

zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie 

do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym 

karom łącznie. Tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje 
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udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, memorandum 

informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje 

nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść 

informacji. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, 

działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej. 

Nałożenie kar pieniężnych lub sankcji karnych na Spółkę lub członków jej organów może 

mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki. 

5.39. Ryzyko związane z obrotem Akcjami Oferowanymi w ASO 

Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w ASO po 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej w 

rejestrze przedsiębiorców KRS. Do czasu ich wprowadzenia do obrotu, płynność Akcji 

Oferowanych może być istotnie ograniczona. Spółka zakłada, że wprowadzenie Akcji do 

obrotu nastąpi na przełomie II i III kwartału 2021 roku, jednak termin ten może ulec 

opóźnieniu, w tym z przyczyn niezależnych od Emitenta, a związanych z przeprowadzeniem 

procesu rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW i ich wprowadzenia do obrotu w ASO. 

Akcje Emitenta nie były dotychczas przedmiotem obrotu ani na rynku regulowanym, ani w 

ASO. Nie da się przewidzieć, czy po wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego będą one 

przedmiotem aktywnego obrotu. Mając na uwadze rozdrobnienie akcjonariatu oraz 

pozostawanie istotnej części Akcji w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, którzy 

nie zawarli ze Spółką Umów lock-up istnieje ryzyko powstania nadmiernej podaży Akcji po 

ich wprowadzeniu do obrotu zorganizowanego, co może mieć negatywny wpływ na kurs 

Akcji na rynku NewConnect.  Dodatkowo, płynność instrumentów finansowych 

wprowadzonych do ASO jest niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym. Nie można także przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtować cena Akcji 

Oferowanych, a szereg czynników wpływających na cenę Akcji Oferowanych jest 

niezależnych od Spółki. W związku z powyższym mogą występować trudności w zakupie 

bądź sprzedaży dużej liczby Akcji Oferowanych, co może przyczynić się odpowiednio do 

znaczącego wzrostu lub znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach do braku 

możliwości ich zakupu bądź sprzedaży. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w 

instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym 

ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku 

regulowanym prowadzonym przez GPW. 

5.40. Ryzyko związane z Animatorem Rynku 

Na podstawie § 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ASO, 

warunkiem notowania instrumentów finansowych w ASO jest istnienie ważnego 

zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do 

wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności 

w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również 

dodatkowych warunków animowania - określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu 

ASO.  

Ponadto, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w 

ASO bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w szczególności z 

uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym 

albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez 
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Organizatora ASO. Jednocześnie w takim przypadku, Organizator ASO może wezwać 

Emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa powyżej, w terminie 30 dni od tego 

wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami 

finansowymi Emitenta.  

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe Emitenta notowane są 

w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy 

od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile 

Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do 

wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty 

finansowe Emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia 

tego prawa - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu 

tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z 

Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 

instrumentów finansowych Emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia 

wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku. 

Akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia 

obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej 

kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu 

tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym 

określaniem kursu jednolitego. 

Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w 

systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do 

wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego 

segmentu - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w 

systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego. 

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora 

Alternatywnego Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie 

internetowej Organizatora co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie. 

5.41. Ryzyko związane z Autoryzowanym Doradcą 

Zgodnie z § 17b ust. 1-3 Regulaminu ASO, w przypadku gdy pomimo upływu okresu 

wskazanego w § 18 ust. 3 Regulaminu ASO w ocenie Organizatora ASO zachodzi 

konieczność dalszego współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków 

informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań Autoryzowanego 

Doradcy, Organizator ASO może zobowiązać emitenta do zawarcia umowy dotyczącej 
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współdziałania z emitentem w zakresie wypełniania przez emitenta obowiązków 

informacyjnych określonych w Regulaminie ASO oraz monitorowania prawidłowości 

wypełniania przez emitentów tych obowiązków oraz bieżącego doradzania emitentowi w 

zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO.  W 

przypadku niepodpisania przez Emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie, o 

którym mowa w §17b ust. 1 Regulaminu ASO, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia 

rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2 

Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie 

zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator 

ASO może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. 

Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

5.42. Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym  

Na działalność Emitenta, po wprowadzeniu jego akcji do obrotu zorganizowanego, istotny 

wpływ mieć będzie koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na rynkach 

prowadzonych przez GPW, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom, 

trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować 

gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez 

Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków 

na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta bądź realizację procesów 

inwestycyjnych. 
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ZAŁĄCZNIKI 

1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta; 

2) Treść Uchwały Emisyjnej;  

3) Uchwała Zarządu; 

4) Statut Spółki;  

5) Dane finansowe poprzednika prawnego Spółki za 2020 rok (nieaudytowane)  

6) Bilans i rachunek zysków i strat Spółki za okres do dnia 30 września 2021 

(nieaudytowane) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – UCHWAŁA ZARZĄDU 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – STATUT SPÓŁKI W TREŚCI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ZMIANY PRZYJĘTE 

UCHWAŁAMI NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 20 PAŹDZIERNIKA 

2021 ROKU 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 - DANE FINANSOWE POPRZEDNIKA PRAWNEGO SPÓŁKI ZA 2020 

 

  Stan na 
Pozyc
ja 

Treść pozycji 
31.12.2019 31.12.2020 

  

AKTYWA 

A. Aktywa trwałe 0,00 156 437,02 

I. Wartości niematerialne i prawne   

II. Rzeczowe aktywa trwałe  156 437,02 

III. Należności długoterminowe   

IV. Inwestycje długoterminowe  
 
 

w 

 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

B. Aktywa obrotowe 19 562,36 1 883 224,14 

I. Zapasy  343 740,66 

II. Należności krótkoterminowe  579 394,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 19 562,36 960 089,48 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

Aktywa razem 19 562,36 2 039 661,16 

PASYWA 

A. Kapitał (fundusz) własny 19 562,36 1 939 554,86 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy   

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   

VIII. Zysk (strata) netto 19 562,36 1 939 554,86 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 100 106,30 

I. Rezerwy na zobowiązania   

II. Zobowiązanie długoterminowe  100 106,30 

III. Zobowiązania krótkoterminowe    

IV. Rozliczenia międzyokresowe   

Pasywa razem 19 562,36 2 039 661,16 

  



Strona 69 z 73 

 
 
 
 

 

 

 

  



Strona 70 z 73 

 
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 – BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZA OKRES DO DNIA 

30 WRZEŚNIA 2021 ROKU (NIEAUDYTOWANE)
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