
 

 

DOKUMENT OFERTOWY 

 

 
  

Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie 

 

Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony na podstawie art. 1 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 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 („Rozporządzenie 2017/1129”) oraz art. 37a 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”). 

Zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, udostepnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod 

warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe 

informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych 

papierach wartościowych oraz 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, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy 

brutto emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej  ustalenia, 

stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro.  

Niniejszy Dokument nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect ani dokumentu ofertowego, o którym mowa w art. 30 Ustawy o ofercie 

publicznej. Niniejszy Dokument nie był badany ani zatwierdzany przez Organizatora Alternatywnego 

Systemu Obrotu NewConnect lub Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument może różnić się pod 

względem formy lub treści od przyszłego Dokumentu Informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu), sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie 

instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej do alternatywnego systemu obrotu na 

rynku NewConnect.  

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich 

decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, 

konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

 DATA SPORZĄDZENIA: 06.10.2022 R.  
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Wstęp  

  

Emitent  

 

  

Nazwa (firma):  Petgram Spółka Akcyjna 

Kraj:  Polska  

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska  

Numer KRS:    0000971823 

Oznaczenie Sądu:  

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII 

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

REGON:  385856576 

NIP:    9522205332 

Poczta e-mail:    oferta@petgram.pl 

Strona www:  www.petgram.pl  

  

  

Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej 

  

 

   

Nazwa (firma):  Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna  

Kraj:  Polska  

Siedziba:  Poznań  

Adres:  61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6  

Numer KRS:    0000371004  

Oznaczenie Sądu:      
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

REGON:  142721519  

NIP:    7010277149 

Telefon:   +48 61 297 79 27  

Fax:    +48 61 297 79 27  

Poczta e-mail:    biuro@dminc.pl  

Strona www:    www.dminc.pl / www.crowdconnect.pl   
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Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu  

  

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:  

● Od 149.253 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) do 448.000 (słownie 

czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 6,70 zł (słownie: sześć złotych siedemdziesiąt 

groszy) każda.  

 

Cena emisyjna za 1 akcję serii B została ustalona w wysokości 6,70 zł (słownie: sześć złotych siedemdziesiąt 

groszy) każda, co przy średnim kursie 4,8698 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny 

emisyjnej (to jest w dniu 30.09.2022 roku) implikuje wartość wpływów brutto do Spółki z oferty publicznej akcji 

serii B na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 616.370,28 EUR.  

 

Szczegółowe informacje o zasadach dystrybucji papierów wartościowych zostały przedstawione w rozdziale 

III pkt. 7 niniejszego Dokumentu.  

 

Akcje serii B emitowane są na mocy uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petgram S.A. z siedzibą 

w Warszawie z dnia 30 września 2022 roku (Repertorium A nr 10032/2022). 

 

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect w 2023 

roku.  

 

Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie 
zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.    
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 I.  Czynniki ryzyka  
  

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, 

powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie 

Ofertowym.  

Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego 

wyniki finansowe.   

Emitent zawarł w Dokumencie Ofertowym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki 

ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą 

mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.  

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 

zaistnienia ani oceną ich ważności.   

 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 

 

Ryzyko związane z wczesnym etapem działalności Spółki i dotychczasowym brakiem rentowności 

Petgram Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) powstał w 2020 roku przy czym działalność operacyjną 

rozpoczął w 2021 roku udostępniając szerokiemu gronu odbiorców swój produkt jakim jest aplikacja mobilna 

Petgram. Uruchomieniu aplikacji towarzyszyła początkowa, ograniczona akcja promocyjna, która po 

zgromadzeniu kilku tysięcy użytkowników została celowo zaniechana ze względu na zamiar Emitenta, jakim 

było skupienie się Spółki na dopracowaniu stabilności funkcjonowania aplikacji oraz rozwoju jej 

funkcjonalności, biorąc od uwagę opinie i sugestie dużego grona użytkowników testujących produkt Emitenta. 

Ze względu na to, iż Spółka znajduje się na początkowym etapie rozwoju, dotychczas skupiając się na rozwoju 

produktu, a nie na pozyskiwaniu klientów (których Spółka nie chciała zrazić, ze względu na np. niestabilność 

lub błędy w aplikacji Petgram, dotychczasowe grono użytkowników aplikacji Spółka traktowała jako grono 

testerskie swojego produktu), Spółka nie generowała dotychczas i nie generuje przychodów pozwalających na 

pokrycie kosztów jej działalności. Działalność Spółki była i jest finansowana ze środków pochodzących z 

podwyższeń kapitału zakładowego objętych przez dwóch inwestorów o charakterze „aniołów biznesu” 

będących osobami fizycznymi oraz spółką Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. Łączna wartość pozyskanego 

dotychczas kapitału wyniosła 3 mln PLN. W 2021 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 

173.346 PLN jednocześnie generując koszty działalności operacyjnej w wysokości 1.489.136 PLN przez co 

Spółka osiągnęła stratę netto za 2021 rok w wysokości 1.324.777 PLN. W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka 

wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 141.666 PLN, generując koszty działalności operacyjnej w 

wysokości 379.371 PLN przez co osiągnęła stratę netto w wysokości 238.888 PLN. W związku z powyższym 

model biznesowy Spółki nie został jeszcze zwalidowany i istnieje ryzyko, że pomimo pozyskania środków z 

emisji akcji serii B w kwocie do 3 mln PLN, oferta produktowa Spółki nie spotka się z wystarczającym 

zainteresowaniem użytkowników, co w efekcie sprawi, że ujemna rentowność Spółki będzie podtrzymywana. 

W takiej sytuacji może zaistnieć ryzyko związane z kontynuowaniem działalności Emitenta, który będzie 

zmuszony finansować się kolejnymi emisjami akcji lub kapitałem dłużny. Dodatkowo, z uwagi na początkowy 

etap rozwoju, Spółka spotyka się z typowymi ryzykami dla danego etapu rozwoju, to jest ograniczonym 

dostępem do źródeł finansowania, w tym finansowania dłużnego, ograniczoną rozpoznawalnością marki 

Petgram oraz braku historii pozwalającej na weryfikację strategii rozwoju Emitenta. Zarząd Emitenta ocenia 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie ze względu na opracowaną strategię działalności (która 

została szerzej opisana w dziale IV pkt. 6.7. niniejszego Dokumentu), która poprzez zwiększenie liczby 

użytkowników ma doprowadzić do osiągnięcia rentowności Spółki. Jednocześnie Zarząd ocenia istotność ryzyka 

jako wysoką ze względu na to, że Spółka znajduje się we wczesnej fazie rozwoju.  

 

Ryzyko związane z celami emisyjnymi 

Środki pozyskane w ramach emisji akcji serii B, w zamiarze Emitenta mają na celu zwiększenie skali działalności 

Spółki (między innymi poprzez akwizycję podmiotu z branży Pet-Tech, rozwój funkcjonalności aplikacji Petgram 

oraz szeroko zakrojoną akcję promocyjną produktu Spółki, strategia działalności Emitenta oraz cele emisyjne 
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szczegółowo zostały przedstawione w dziale IV, pkt. 6.7 niniejszego Dokumentu), a następnie osiągnięcie progu 

rentowności poprzez zwiększenie skali przychodowej zarówno w kanałach B2C jak i B2B. Istnieje ryzyko, iż 

pomimo pozyskania przez Emitenta środków z emisji akcji serii B i realizacji celów emisyjnych Spółce nie uda 

się zwiększyć skali działalności w zakładanych wartościach, przez co Spółka nie osiągnie progu rentowności. 

Istnieje również ryzyko, iż w przypadku nie osiągnięcia zakładanych przez Spółkę wpływów z emisji akcji serii B, 

Petgram S.A. nie będzie w stanie zrealizować założonych celów emisyjnych, przez co nie zwiększy w sposób 

założony skali działalności i nie osiągnie progu rentowności. W przypadku ziszczenia się wskazanych czynników 

ryzyka Petgram S.A. nie będzie posiadał zabezpieczonych środków finansowych na swoją bieżącą działalność, 

przez co Spółka będzie zmuszona do pozyskiwania kapitału w kolejnych rundach inwestycyjnych, to jest poprzez 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych serii akcji. W przypadku braku zabezpieczenia 

przez Spółkę środków finansowych niezbędnych na pokrycie kosztów działalności operacyjnej i braku sukcesu 

(to jest dojścia do skutku) potencjalnych przyszłych emisji akcji przez Emitenta istnieje ryzyko zagrożenia 

działalności Spółki, a w konsekwencji jej upadłości. Zarząd Emitenta zaznacza, iż stara się minimalizować 

rzeczone ryzyko poprzez próg dojścia emisji akcji serii B do skutku, ustalony na poziomie 149.253 akcji serii B, 

którego poziom wpływów środków pieniężnych do Spółki pozwoli na realizację kluczowych w opinii Zarządu 

Spółki celów emisyjnych, to jest przejęcie podmiotu działającego w branży Pet-Tech Petopo Sp. z o.o., działania 

w zakresie rozwoju funkcjonalności aplikacji, to jest rozwój funkcjonalności profili reklamowych i systemu 

reklamowego, a także działania marketingowe w zmniejszonej skali, adekwatnej do poziomu wpływów 

środków pieniężnych do Spółki z emisji akcji serii B, co w znaczący sposób ma przyczynić się do zwiększenia 

skali działalności Emitenta oraz przybliżyć go do osiągnięcia progu rentowności. Ponadto Zarząd prowadzi 

rozmowy z jednym z funduszy Venture Capital, który jest wstępnie zainteresowany objęciem innej serii akcji, 

niż akcje oferowane na podstawie niniejszego Dokumentu, tj. akcji serii C (uchwała o emisji akcji serii C została 

zaprezentowana w rozdziale VII pkt 3 niniejszego Dokumentu). Zarząd Emitenta ocenia zarówno istotność jak i 

prawdopodobieństwo wystąpienia przedmiotowego ryzyka jako wysokie, ze względu na wczesny etap 

działalności Spółki oraz brak zwalidowanego modelu biznesowego, a także niepewność otoczenia 

makroekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego poziomu inflacji, konfliktu zbrojnego 

pomiędzy Rosją a Ukrainą, a także spodziewanego w Europie spowolnienia gospodarczego. 

 

Ryzyko związane kluczowymi dostawcami 

Emitent oferuje w sprzedaży zintegrowany z aplikacją Petgram lokalizator GPS. Emitent pozyskuje lokalizatory 

GPS od kontrahenta z Azji. W lokalizatorach znajdują się karty SIM, które umożliwiają korzystanie z funkcji 

lokalizacyjnych przy połączeniu z siecią GSM. W celu poprawności działania lokalizatora, w każdym miesiącu 

jego działania niezbędnym jest doładowanie karty SIM w lokalizatorze pakietem danych. Dostawcą kart SIM dla 

Emitenta jest spółka Polkomtel Sp. z o.o.z którą to Emitent wynegocjował korzystne warunko finansowe dostaw 

i utrzymania (doładowywania pakietami danych) kart SIM montowanych w lokalizatorach GPS. Istnieje ryzyko, 

iż w przypadku zerwania współpracy pomiędzy Emitentem, a azjatyckim dostawcą lokalizatorów GPS lub/i 

dostawcą kart SIM, tj. Polkomtel Sp. z o.o. Emitent może nie być w stanie znaleźć w krótkim czasie substytutów 

wymienionych dostawców, lub może być zmuszony do zawarcia umów o niekorzystnych warunkach 

finansowych w porównaniu z obecnie zawartymi umowami, co może negatywnie wpłynąć na wizerunek Spółki 

oraz wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Zarząd Petgram S.A. ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia 

przedmiotowego ryzyka jako średnie ze względu na długotrwałe i pozytywne relacje z dostawcami, 

jednocześnie oceniając jego istotność jako wysoką z uwagi na kluczowe znaczenie współpracy z dostawcami 

dla poprawności funkcjonowania aplikacji Petgram. .  

 

Ryzyko związane ze wzrostem cen subskrypcji i lokalizatora GPS 

Emitent oferuje w sprzedaży pakiety subskrypcyjne aplikacji Petgram, w celu umożliwienia użytkownikom 

wykorzystania pełni funkcjonalności aplikacji Petgram, wraz ze zintegrowanym z aplikacją fizycznym 

lokalizatorem GPS. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent oferuje w sprzedaży trzy plany 

subskrypcyjne, to jest pakiet na 1 miesiąc w cenie 19,90 PLN, pakiet na 6 miesięcy w promocyjnej cenie 99,90 

PLN (cena regularna wynosi 119,40 LN) oraz pakiet na 12 miesięcy w cenie 179,90 PLN (cena regularna wynosi 

238,80 PLN). W cenie pakietu subskrypcyjnego Emitent opłaca wbudowaną w fizyczny lokalizator GPS kartę 
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SIM, która umożliwia urządzeniu dostęp do usług lokalizacyjnych. Emitent przy ustalaniu ceny lokalizatora (na 

dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu w cenie sprzedaży 239 PLN w sklepie Emitenta) wziął pod uwagę 

cenniki zagranicznej konkurencji Spółki, kształtujące się w przedziale od 5 do 10 USD ceny subskrypcji 

miesięcznie oraz od 50 do 129 USD za urządzenie, a także analizę badań rynku w Polsce i synergię 

maksymalizacji zysku oraz możliwości pozyskania użytkowników. W związku z otoczeniem 

makroekonomicznym, to jest spodziewanego w krajach Europy Zachodniej spowolnienia gospodarczego, 

poziomu inflacji oraz zaburzenia łańcucha dostaw koszty lokalizatora GPS mogą wzrosnąć, przez co Emitent 

będzie zmuszony podnieść cenę zarówno urządzenia GPS jak i planów subskrypcyjnych, co może w negatywnie 

odbić się na wolumenach sprzedaży zarówno urządzeń GPS jak i planów subskrypcyjnych, a w konsekwencji 

może się przełożyć w negatywny sposób na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Zarząd Emitenta stara się 

minimalizować przedmiotowe ryzyko ustalając ceny oferowane przez Spółkę w uznaniu Zarządu Emitenta na 

niewysokie poprzez przeniesienie części kosztów produktu (lokalizatora GPS) na wpływy z subskrypcji, co 

zdaniem Emitenta zmniejsza ryzyko wystąpienia psychologicznej bariery zakupowej związanej ze zbyt wysokim 

kosztem urządzenia. Emitent ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie ze względu na 

niesprzyjające warunki makroekonomiczne i ocenia jego istotność jako wysoką, ponieważ wzrost cen 

subskrypcji i lokalizatorów GPS może oddziaływać negatywnie w procesie pozyskiwania i utrzymywania 

klientów.  

Ryzyko związane z uszkodzeniem lokalizatora GPS Petgram 

Emitent posiada w swojej ofercie zintegrowany z aplikacją Petgram lokalizator GPS Petgram. Lokalizator GPS 

wraz z wykupioną subskrypcją pozwala na pełne wykorzystanie możliwości aplikacji, to znaczy na korzystanie z 

funkcjonalności ustalenia stref bezpieczeństwa i otrzymywaniu powiadomień po ich przekroczeniu przez 

zwierzę, monitoring formy i aktywności zwierzęcia oraz śledzenie lokalizacji zwierzęcia w czasie rzeczywistym, 

Podczas ruchu zwierzęcia nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia, które będą skutkować niepoprawnym 

działaniem lub jego całkowitym zniszczeniem. Niewykluczone są również wady techniczne urządzenia 

uniemożliwiające jego poprawne działanie, takie jak problemy z łącznością czy niemożność ładowania. 

Uszkodzenia lokalizatora GPS Petgram lub jego krótka trwałość może skutkować zniechęceniem użytkowników 

do korzystania z produktów Emitenta (zarówno aplikacji jak i urządzenia GPS), co może powodować negatywny 

marketing szeptany użytkowników, co może mieć negatywne przełożenie na wyniki finansowe osiągane przez 

Spółkę. Emitent zawarł szczegóły procedury reklamacyjnej w regulaminie sklepu internetowego Emitenta. 

Spółka oświadcza, iż najczęściej reklamacji podlegały urządzenia nie działające poprawnie ze względu na wady 

techniczne urządzenia, tj. nieuruchamianie się urządzenia, problemy z łącznością urządzenia czy niemożność 

ładowania. Emitent w przypadku wszczęcia procedury reklamacyjnej w ciągu 14 dni rozpatruje reklamację i w 

przypadku jej zasadności wymienia produkt na nowy. Zarząd Emitenta zaznacza, iż poziom reklamacji 

oferowanych lokalizatorów GPS nie przekracza 1% sprzedanych urządzeń. Emitent ocenia istotność 

przedmiotowego ryzyka jako średnie, ze względu na możliwe otrzymywanie reklamacji od użytkowników, które 

w przypadku pozytywnego rozpatrzenia na rzecz klienta skutkować będą wymianą urządzenia na nowy 

egzemplarz, jednakże Emitent ocenia prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie, co jest poparte 

historycznym wskaźnikiem reklamacji.  

 

Ryzyko związane z niepoprawnym działaniem aplikacji Petgram  

Produkt Emitenta, to jest aplikacja Petgram jest opracowywana od 2020 roku, a została udostępniona 

szerokiemu gronu odbiorców w styczniu 2021 roku (poprzez umieszczenie jej w sklepach z aplikacjami Google 

Play oraz App Store). Po początkowej ograniczonej akcji marketingowej i zebraniu kilku tysięcy użytkowników 

aplikacji, których Spółka traktowała jako testerów swojego produktu, Emitent podjął decyzję o zawieszeniu 

akcji marketingowej i skupieniu się na rozwoju aplikacji, zwłaszcza w zakresie usunięcia błędów, poprawie 

stabilności funkcjonowania aplikacji oraz rozwoju kluczowych funkcjonalności pozostając w stałym kontakcie z 

użytkownikami aplikacji i implementując ich sugestie i uwagi. Od upublicznienia aplikacji w styczniu 2021 roku 

do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu produkt Spółki na platformie iOS został zaktualizowany 25 razy. 

Po osiągnięciu stabilności działania aplikacji, przetestowanej na grupie 26.466 użytkowników aplikacji (według 

danych na dzień 09.09.2022 roku) Emitent zamierza rozpocząć kampanię marketingową swojego produktu w 

IV kwartale 2022 roku, co ma znacząco zwiększyć liczbę użytkowników aplikacji. Nie mniej nie można wykluczyć 

błędów w działaniu aplikacji, w tym błędów krytycznych, co może w znacząco negatywny sposób przełożyć się 
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na opinie o produkcie Emitenta, co może poskutkować drastycznym spadkiem liczby użytkowników aplikacji, 

co w konsekwencji będzie miało negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Zarząd Emitenta 

ocenia istotność wskazanego ryzyka jako średnie ze względu na pojawienie się potencjalnych negatywnych 

opinii niezadowolonych użytkowników. Emitent ocenia prawdopodobieństwo materializacji wskazanego 

ryzyka jako niskie z uwagi na obserwowaną stabilność w funkcjonowaniu aplikacji Petgram.  

 

Ryzyko związane ze spadkiem popularności produktu Emitenta 

Produkt Emitenta, to jest aplikacja mobilna Petgram, dostępna jest do pobrania bezpłatnie w sklepie Google 

Play oraz App Store. Aplikacja umożliwia stworzenie profilu własnego zwierzęcia, dodawanie zdjęć, rozmowy z 

innymi użytkownikami, udział w wydarzeniach, konkursach, zakupy w sklepie wewnątrz aplikacji oraz śledzenie 

aktywności zwierzęcia podczas spacerów (w bezpłatnej wersji aplikacji, płatna wersja udostępnia więcej 

funkcjonalności opisanych szerzej w dziale IV, pkt 6.2 niniejszego Dokumentu). Pomimo, w uznaniu Zarządu 

Emitenta unikatowości aplikacji, należy zauważyć, iż zgodnie z raportem App Annie „State of Mobile 2022” w 

2021 roku użytkownicy smartfonów pobrali 230 miliardów aplikacji. Z kolei raport App Annie „Spotlight on 

Consumer App Usage” wskazuje, że przeciętny użytkownik korzysta z 10 różnych aplikacji dziennie i 30 

miesięcznie. To zwykle około połowa lub 1/3 wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu mobilnym. 

Stwarza to ryzyko, iż po czasie początkowej fascynacji produktem Emitenta użytkownicy aplikacji mogą 

przestać, lub zapominać jej używać podczas rutynowych czynności jaką jest wyprowadzanie zwierzęcia na 

spacer, co może negatywnie wpływać na ilość użytkowników aplikacji, co w konsekwencji może negatywnie się 

przełożyć na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Zarząd Emitenta zaznacza, iż kohorta średniej retencji 

płatnych subskrybentów aplikacji na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu kształtuje się następująco:  

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Średni 
% 

retencji 
80% 62% 53% 48% 44% 41% 38% 36% 35% 34% 34% 

Źródło: Emitent 

 

Zarząd Petgram S.A. zaznacza, iż prezentowane wyniki kohorty średniej retencji płatnych subskrybentów 

aplikacji osiągnięte zostały bez przeprowadzania akcji marketingowych oraz dedykowanych wydarzeń lub 

promocji dla użytkowników i zdaniem Zarządu Emitenta wskazane wartości będą ulegać poprawie wraz z 

udostępnianiem kolejnych funkcjonalności w aplikacji oraz organizowaniu dedykowanych wydarzeń i 

konkursów w aplikacji. Zarząd Emitenta ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie ze 

względu na multifunkcjonalność stworzonej aplikacji, jednocześnie oceniając istotność wskazanego ryzyka jako 

wysoką, ze względu na priorytetowość utrzymywania oraz pozyskiwania użytkowników przez Spółkę.  

 

Ryzyko związane z niedopasowaniem lokalizatora GPS do wielkości zwierzęcia 

Emitent posiada w swojej ofercie zintegrowany z aplikacją, dedykowany lokalizator GPS, który po połączeniu z 

kontem użytkownika aplikacji i wykupieniu planu subskrypcyjnego uwalnia wszystkie funkcjonalności aplikacji 

Petgram. Lokalizator GPS jest fizycznym urządzeniem o wymiarach 5cm x 4cm x 1,6cm i wadze 0,04 kg. 

Urządzenie sprzedawane jest wraz z dedykowaną obrożą, która jest dopasowana do wielkości zwierzęcia. 

Emitent posiada w swojej ofercie obroże o wielkościach od S do XL, to jest o obwodach szyi zwierzęcia od 22 

cm do maksymalnie 55 cm i szerokości obroży 2 cm. Spółka od września 2022 roku oferuje również obrożę 

dedykowaną dla kotów o obwodach szyi od 15 do 21 cm i szerokości obroży 1 cm. Emitent zwraca uwagę, iż w 

przypadku najmniejszych zwierząt, to jest małych ras psów i kotów mogą występować problemy z 

dopasowaniem lokalizatora GPS do wielkości zwierzęcia i Spółce zdarzały się pojedyncze przypadki zwrotu 

produktu ze względu na rozmiar urządzenia. Wskazana kwestia powoduje ryzyko utraty części klientów 

posiadających mniejsze zwierzęta, ograniczenie rynku zbytu oraz utratę potencjalnych korzyści z wpływów 

abonamentowych i poszerzenia bazy klientów Spółki. Wskazana sytuacja niesie również ryzyko negatywnych 

recenzji produktu Emitenta, co może mieć negatywny wpływ na potencjał sprzedażowy produktów Spółki. 

Zarząd Emitenta zdając sobie sprawę ze wskazanego ryzyka zamierza w pierwszym kwartale 2023 roku 

wypuścić na rynek dodatkowe wyposażenie dla opiekunów kotów, czyli dedykowane szelki dla kotów Petgram. 

Wskazane szelki mają na celu bezinwazyjne montowanie lokalizatora GPS, dzięki czemu zwierzę ma się czuć 

komfortowo i bezpiecznie. Wskazane działania w opinii Emitenta powinny Spółkę  otworzyć szeroko na rynek 
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właścicieli kotów, których zgodnie z raportem FEDIAF Annual Report 2022 w Polsce w 2021 roku było 4.082.248, 

a w całej Europie 113.588.248. Zarząd Emitenta ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo materializacji 

przedmiotowego ryzyka jako niskie ze względu na występowanie wielu gatunków zwierząt o różnych 

wielkościach, przez co niemożliwym jest idealne dopasowanie obroży z lokalizatorem GPS do każdego 

zwierzęcia.  

 

Ryzyko sezonowości sprzedaży produktów Emitenta 

Emitent przyznaje, iż odczuwa umiarkowaną sezonowość sprzedaży w zakresie sprzedaży lokalizatorów GPS 

Petgram oraz usług lokalizacyjnych sprzedawanych w formie subskrypcji wraz z lokalizatorem GPS. W sezonie 

letnim kiedy średnia temperatur jest wyższa Emitent rejestruje większe zainteresowanie produktem oraz 

większą skłonność do korzystania z usług lokalizacyjnych przez użytkowników, co Spółka tłumaczy tendencją 

klientów do większej aktywności ze swoim zwierzęciem na świeżym powietrzu. Jednocześnie wraz z nadejściem 

sezonu letniego Zarząd Emitenta obserwuje aktywizację grupy klientów, których określa „urlopowiczami”, czyli 

osób, którzy często zabierają ze sobą swoje czworonogi na wakacje i mają potrzebę, by ich zwierzę w trakcie 

wyjazdu było odpowiednio zabezpieczone przed zaginięciem. Jednocześnie w trakcie sezonów jesienno-

zimowych o niższych średnich temperaturach Emitent obserwuje spadek sprzedaży urządzeń GPS oraz planów 

subskrypcyjnych, co ma związek z niższą aktywnością użytkowników na zewnątrz. Wskazana sezonowość 

sprzedaży Emitenta może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Spółkę, zwłaszcza w ujęciu 

kwartalnym, a także na retencję użytkowników subskrypcyjnych. Aby przeciwdziałać sezonowości sprzedaż, 

zwłaszcza w okresie o niższych temperaturach Emitent uruchamia różnego rodzaju działania gamifikacyjne, 

które mają zachęcać użytkowników produktów Emitenta do wychodzenia z domu i angażowania się w 

aktywności ze zwierzęciem na świeżym powietrzu. Zarząd Emitenta ocenia istotność ryzyka jako niskie, a 

prawdopodobieństwo jego materializacji jako niskie ze względu na naturalną skłonność społeczeństwa do 

mniejszej aktywności w okresie jesienno-zimowym.  

 

Ryzyko awarii funkcjonalności Petcoin 

Aplikacja Emitenta wyposażona jest we wbudowany system gratyfikacji użytkowników za wykonywane 

czynności wewnątrz aplikacji, takich jak udział w konkursach, udział w wyzwaniach terenowych poprzez 

aktywności spacerowe ze zwierzęciem czy w przyszłości – odwiedzanie punktów, będących partnerami 

Emitenta. System lojalnościowy oparty jest na przyznawanych użytkownikowi aplikacji punktach, tak zwanych 

Petcoinach. Użytkownicy aplikacji mogą wymienić zgromadzone Petcoiny na produkty oferowane w 

wewnętrznym sklepie w aplikacji Petgram Marketplace, mogą otrzymać rabat finansowy na produkty 

oferowane w sklepie Petgram Marketplace, lub przekazać zebrane Petcoiny na zbiórkę charytatywną 

organizowaną cyklicznie przez Emitenta. Ze względu na to, że Petcoiny przyznawane są między innymi za 

aktywności terenowe użytkownika, takie jak spacery ze zwierzęciem, istnieje ryzyko, iż nieuczciwi użytkownicy 

mogą złamać regulamin Emitenta i pozyskiwać punkty lojalnościowe np. podczas jazdy samochodem, następnie 

wymieniać punkty na określone przedmioty w sklepie Petgram Marketplace i tym samym narażać Emitenta na 

straty finansowe, gdyż na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu to Emitent ponosi nakłady na nagrody 

wymieniane na punkty lojalnościowe, choć w przyszłości planuje pozyskiwać je od partnerów, to jest 

producentów produktów zoologicznych oraz sklepów dla zwierząt. Na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu nie egzekwuje zwrotu punktów lojalnościowych z powodu błędów aplikacji ze względu na to, iż 

dnia udostępniania użytkownikom aplikacji wedle wiedzy Emitenta były to pojedyncze przypadki. Emitent 

nakłada na użytkowników także dzienny maksymalny limit punktów do zdobycia za daną aktywność, na 

podstawie którego wycenia nagrody wewnątrz aplikacji. Takie podejście w opinii Zarządu Emitenta  zapobiega 

ryzyku wyprzedania nagród z powodów usterek w aktywnościach grywalizacyjnych oraz nieprzewidzianej 

podaży punktów. Zarząd Emitenta ocenia prawdopodobieństwa materializacji przedmiotowego ryzyka jako 

niskie ze względu na poczynione przez Spółkę prace kontrolujące działanie systemu gratyfikacyjnego, 

jednocześnie oceniając istotność ryzyka jako średnie, ponieważ w uznaniu Zarządu Emitenta niewłaściwe 

działanie funkcjonalności Petcoin może negatywnie wpłynąć na opinie użytkowników o aplikacji Petgram. 
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Ryzyko braku zbadania sprawozdań finansowych Emitenta przez Biegłego Rewidenta 

Poprzednik prawny Emitenta powstał na podstawie aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 

dnia 17 marca 2020 roku i został zarejestrowany w KRS dnia 26 marca 2020 roku pod firmą Petgram Spółka z 

Ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 13 kwietnia 2022 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A 

nr 1627/2022 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę przekształcającą Spółkę w Spółkę 

Akcyjną. Petgram Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru KRS dnia 28 maja 2022 roku pod numerem KRS 

0000971823. W 2021 roku Emitent funkcjonował pod formą prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

przez co Sprawozdanie Finansowe Spółki nie podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta, w związku z czym w 

niniejszym Dokumencie nie zostało ukazane sprawozdanie z badania Sprawozdania Finansowego przez 

Biegłego Rewidenta. Rodzi to ryzyko, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta, w tym kwartalne dane 

finansowe uwidocznione w niniejszym Dokumencie mogą ulec zmianie, co może mieć wpływ na wyniki 

finansowe Emitenta i jego sytuację finansową. Z przedstawionego powodu zmianie może ulec skrócona analiza 

finansowa Emitenta zaprezentowana w dziale IV pkt 6.6. niniejszego Dokumentu. Emitent ocenia istotność 

wskazanego ryzyka jako wysokie ze względu na możliwe zmiany w prezentowanych danych finansowych, 

jednocześnie oceniając prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako niskie. Zarząd Petgram S.A. zaznacza, iż 

w niniejszym Dokumencie zostało zamieszczone Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Niezależnej Usługi 

Atestacyjnej z Badania Planu Przekształcenia Emitenta oraz wskazuje, że przed złożeniem wniosku o 

wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B i C zbadane zostanie roczne 

Sprawozdanie Finansowe Petgram S.A. obejmujące lata 2021 - 2022 przez Biegłego Rewidenta.  

 

Ryzyko upadłości lub restrukturyzacji Emitenta 

Emitent powstał w 2020 roku (wcześniej działając jako poprzednik prawny, to jest Petgram Sp. z o.o.), przy 

czym pierwsze przychody Spółka zaczęła generować w 2021 roku, kiedy to udostępniła szerokiemu gronu 

odbiorców swój produkt, którym jest aplikacja mobilna Petgram. Ze względu na wczesną fazę działalności 

Spółki, w której to Emitent skupiał się na rozwoju swojego produktu oraz prowadził jedynie ograniczone 

kampanie marketingowe, Petgram S.A. nie generuje zysków z działalności operacyjnej. Dotychczasowa 

działalność operacyjna Emitenta była finansowana z wcześniejszych emisji udziałowych poprzednika prawnego 

Emitenta, to jest Petgram Sp. z o.o., objętych przez dwóch aniołów biznesu będących osobami fizycznymi oraz 

Spółką Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A.  

W 2020 roku poprzednik prawny Emitenta nie wygenerował przychodów ze sprzedaży, wykazując w 

sprawozdaniu rocznym stratę netto w wysokości 160.850 PLN. W 2021 roku Spółka wygenerowała przychody 

ze sprzedaży w wysokości 173.346,67 PLN, wykazując w sprawozdaniu finansowym stratę netto w wysokości 

1.324.777,52 PLN. Sprawozdanie finansowe Petgram S.A. na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazuje przychody 

ze sprzedaży w wysokości 141.666,26 PLN oraz stratę netto w wysokości 238.888,89 PLN. Na dzień 30 czerwca 

2022 roku Spółka wykazuje należności krótkoterminowe w wysokości 78.826,43 PLN oraz zobowiązania 

krótkoterminowe w kwocie 192.569,51 PLN. Na koniec 1 połowy 2022 roku Emitent dysponował środkami 

pieniężnymi w kwocie 19.985,44 PLN. W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, 

Emitent nie dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi na zaspokojenie zobowiązań krótkoterminowych 

i pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej. Istnieje ryzyko, iż Petram S.A. nie będzie uzyskiwał 

przychodów ze sprzedaży, oraz że nie będzie dysponował środkami pieniężnymi wystarczającymi do 

zaspokojenia potrzeb bieżącej działalności operacyjnej. Wskazana sytuacja miałaby istotny negatywny wpływ 

na możliwość kontynuowania działalności przez Emitenta, co może skutkować rozpoczęciem procesu 

restrukturyzacyjnego lub ogłoszeniem upadłości. Zdolność Petgram S.A. do samofinansowania w dużej mierze 

zależy od liczby użytkowników aplikacji Petgram oraz zdolności Spółki do monetyzowania bazy użytkowników 

Spółki. Emitent ocenia zarówno istotność jak i ryzyko materializacji wskazanego ryzyka jako wysokie, 

jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż stara się minimalizować wskazane ryzyko poprzez opracowaną 

strategię działalności, która została szerzej rozpisana w rozdziale IV, pkt. 6.7. niniejszego Dokumentu.  

 

Ryzyko niezrealizowania prognoz finansowych 

Zarząd Emitenta opublikował prognozy finansowe na 2022 oraz 2023 rok, które zostały przedstawione w dziale 

IV pkt 6.8. niniejszego Dokumentu. Zarząd Emitenta wskazuje, iż prezentowane dane są wartościami 
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prognozowanymi i wyniki finansowe osiągane przez Spółkę w przyszłych okresach mogą być od nich różne. 

Istnieje ryzyko, iż Spółka nie zrealizuje zamierzonych celów finansowych, przez co prognozowane tempo 

wzrostu skali przychodów i skali działalności nie zostanie zrealizowane. Zarząd Emitenta ocenia 

prawdopodobieństwo materializacji wskazanego ryzyka jako wysoką ze względu na dynamiczną sytuację 

makroekonomiczną oraz skłonność konsumentów do wydatków na usługi w przypadku pogorszenia się ich 

sytuacji finansowej. Istotność wskazanego ryzyka oceniana przez Zarząd Emitenta jest jako średnia ze względu 

na założenia rozwojowe Spółki.  

 

Ryzyko związane z ekspansją na rynkach zagranicznych 

Strategia Petgram S.A. opiera się między innymi o ekspansję na rynkach zagranicznych. Zgodnie ze strategią 

działalności, szerzej opisaną w dziale IV pkt 6.7. niniejszego Dokumentu, Emitent w drugim kwartale 2023 roku 

zamierza udostępnić angielskojęzyczną wersję aplikacji, rozszerzoną w następnych latach o język hiszpański i 

niemiecki, co umożliwi Emitentowi ekspansję w regionach Europy, Australii raz na rynku Amerykańskim. 

Dodatkowo Emitent zamierza przeprowadzić działania marketingowe skoncentrowane na rynku 

niemieckojęzycznym oraz na rynku hiszpańskim i brytyjskim. Emitent zamierza również stworzyć 

angielskojęzyczne kanały społecznościowe, dostosować kanały komunikacyjne do klientów zagranicznych w 

zakresie wsparcia klienta (tzw. help desk), nawiązać współpracę z agencjami specjalizującymi się we 

wprowadzaniu produktów na rynki zagraniczne oraz przeprowadzić zagraniczne działania marketingowe w 

zakresie influencer marketingu. Ryzyko związane z ekspansją zagraniczną wiąże się z biznesowym ryzykiem 

wyboru właściwych rynków, ryzykiem zgodności z lokalnymi wymogami regulacyjnymi, biznesowym ryzykiem 

doboru działań marketingowych i kanałów dystrybucyjnych dla danego rynku oraz dostosowaniem ich do 

lokalnych wymagań. Zarząd Emitenta zwraca uwagę na specyfikę działalności w sektorze IT, która umożliwia 

wykonywanie prac w formie zdalnej oraz zamiar wsparcia Spółki przez agencje specjalizujące się we 

wprowadzaniu produktów na rynki zagraniczne, co w zamiarze Emitenta ma zniwelować ryzyka zgodności z 

lokalnymi wymogami regulacyjnymi, doboru działań marketingowych i kanałów dystrybucyjnych 

niedostosowanych do lokalnych rynków. Zarząd Emitenta ocenia prawdopodobieństwo materializacji 

przedmiotowego ryzyka jako niskie ze względu na działania Spółki w zakresie zwiększenia efektywności 

ekspansji oraz ocenia istotność ryzyka jako wysokie ze względu na strategiczny charakter opisywanego 

przedsięwzięcia.  

 

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta 

Rozwój działalności Petgram S.A. uzależniony jest od przyszłego popytu na produkt i usługi oferowane przez 

Emitenta. Spółka może i zamierza wspierać wzrost zapotrzebowania na swoje produkty i usługi poprzez 

działania marketingowe i wizerunkowe. Najważniejszym wskaźnikiem jakości produktu i usług oferowanych 

przez Emitenta jest rynkowa opinia na jego temat. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu nie było 

negatywnych informacji opublikowanych na żadnym z portali branżowych w Internecie. Ewentualne 

pejoratywne opinie na temat działalności Emitenta lub funkcjonowania aplikacji Petgram mogłyby 

niekorzystnie przełożyć się na przyszły poziom popytu na produkt i usługi Emitenta oraz wynikające z nich 

przepływy finansowe. Dodatkowo ucierpieć może pozycja Spółki jako dobrego pracodawcy, co może 

spowodować ograniczenie dostępności do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz zwiększenie kosztów 

wynagrodzeń. Ryzyko pogorszenia wizerunku może być związane przede wszystkim z awariami aplikacji 

Emitenta lub awariami sprzętowymi lokalizatorów GPS czy też z czynnikiem ludzkim. Emitent minimalizuje 

niniejsze ryzyko poprzez planowaną kampanię marketingową, stałe testy stabilności działania aplikacji Petgram 

i jej funkcjonlności oraz testy partii lokalizatorów GPS przed ich wysyłką do klienta. Emitent prowadzi również 

stałą komunikację z partnerami i użytkownikami aplikacji Petgram poprzez dedykowany dział obsługi klienta, a 

także poprzez prowadzone kanały marketingowe w mediach społecznościowych. Zarząd Emitenta ocenia 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako niskie ze względu na wdrożone działania kontrolne aplikacji oraz 

ocenia istotność ryzyka jako średnie ze względu na ważny aspekt wizerunkowy w działalności Spółki.  

 

Ryzyko związane z opóźnieniami w wytwarzaniu oprogramowania 

Tworzenie oprogramowania oraz przeprowadzanie testów oprogramowania i zaimplementowanych 

funkcjonalności jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji 
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kolejnych etapów prac, ale także od czynników technicznych oraz odpowiedniego poziomu finansowania. 

Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji lub testowania możliwe jest dopiero po zakończeniu 

poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji  lub testowania, co w 

konsekwencji może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całego projektu informatycznego, na przykład 

funkcjonalności aplikacji, niedoszacowaniu kosztów produkcji danej funkcjonalności, a w skrajnym przypadku 

konieczności porzucenia realizacji prac nad danym projektem informatycznym, co w konsekwencji może 

negatywnie wpłynąć na wynik finansowy osiągany przez Emitenta. Emitent stara się minimalizować rzeczone 

ryzyko poprzez dokładną analizę czasochłonności i kosztochłonności prac programistycznych nad danym 

projektem informatycznym (np. nową funkcjonalnością aplikacji Petgram), bieżące spotkania zespołu podczas 

prac programistycznych, a także wsparcie Spółki przez Radę Nadzorczą w zakresie doboru celów prac 

programistycznych w ustalonym harmonogramie z uwzględnieniem jako kluczowy kwestii przełożenia danego 

projektu informatycznego na zwiększenie liczby użytkowników aplikacji lub zwiększenie skali przychodowej 

Spółki. Zarząd Emitenta ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako niskie ze względu na 

zaimplementowane w Spółce działania kontrolne postępu prac oraz ocenia istotność ryzyka jako średnie ze 

względu na konieczność dokonywania bieżących zmian i aktualizacji działania autorskiej aplikacji.  

 

Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu i ewentualną utratą wykwalifikowanych pracowników 

Działalność Emitenta wymaga od pracowników wysokich kwalifikacji związanych w dużej mierze z 

umiejętnościami informatycznymi, a w szczególności programistycznymi w zakresie tworzenia aplikacji 

mobilnych. Pracodawcy funkcjonujący w branży tworzenia oprogramowania stale zgłaszają niedobór 

wykwalifikowanych pracowników w tej branży, co implikuje wysoką presję płacową, a także możliwość utraty 

wykwalifikowanych pracowników w związku z konkurencją działającą na rynku. Wysoki poziom presji płacowej 

i konkurencyjne wynagrodzenia na rynku stolicy Polski (siedziba Petgram S.A. znajduje się w Warszawie) mogą 

być przyczyną utraty pracowników przez Emitenta i spowodować zakłócenia w działalności operacyjnej Spółki, 

Wskazane okoliczności mogą spowodować problemy ze znalezieniem pracowników o pożądanych 

umiejętnościach, co w efekcie może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Spółki i osiągane przez 

nią wyniki finansowe czy perspektywy rozwoju. Zarząd Emitenta ocenia istotność ryzyka jako średnią ze 

względu na konieczność korzystania z usług wykwalifikowanych pracowników oraz identyfikuje 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako niskie ze względu na szeroką sieć relacji z lokalnymi specjalistami 

branży IT. 

 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży 

Rynek tworzenia aplikacji mobilnych rozwija się dynamicznie i jest w fazie stałego wzrostu. Na dynamikę w 

branży wpływają zmienne standardy branżowe, rozwój technologiczny, rosnąca ilość podmiotów działających 

w tym obszarze, a także personalizacja usług pod potrzeby konkretnych grup klientów. Zmianom podlegają 

również standardy branżowe dotyczące jakości oferowanych usług. Dla Spółki działającej w branży IT ze 

specjalizacją Pet-Tech istotnym jest śledzenie najnowszych trendów w jej rozwoju, a zaniechanie działań w tym 

zakresie może doprowadzić do zmniejszenia udziału Emitenta w rynku, a tym samym do pogorszenia wyników 

finansowych osiąganych przez Emitenta. Ponadto istnieje ryzyko powstania nowych produktów lub technologii 

umożliwiających stworzenie bardziej atrakcyjnego dla użytkowników oprogramowania , posiadającego więcej 

lepiej zoptymalizowanych funkcjonalności. Wymienione ryzyka mogą mieć istotnie negatywny wpływ na 

prowadzoną przez Spółkę działalność, osiągane przez nią wyniki finansowe, perspektywy rozwoju czy liczbę 

obecnych i przyszłych użytkowników produktu Emitenta czy partnerów biznesowych. Zarząd Emitenta wskazuje 

na minimalizację materializacji przedmiotowego ryzyka poprzez bardzo dobrą znajomość branży i rozwiązań 

konkurencyjnych, prowadzoną analitykę w zakresie stosowanych technologii programistycznych oraz stałą 

rozbudowę aplikacji Petgram o nowe funkcjonalności, które wynikają z analiz biznesowych Emitenta  i z 

bieżącego kontaktu z użytkownikami aplikacji i klientami Spółki oraz analizy ich potrzeb. Zarząd Emitenta ocenia 

istotność wskazanego ryzyka jako średnią ze względu na fakt specyfikę działalności w branży technologicznej, 

jednocześnie oceniając prawdopodobieństwo jego materializacji jako niskie ze względu na prowadzone przez 

Spółkę działania analityczne.  
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Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju  

Strategia rozwoju Petgram S.A. została opisana w dziale IV pkt 6.7. niniejszego Dokumentu. Głównymi celami 

strategii rozwoju Emitenta jest zwiększenie bazy użytkowników produktu Spółki poprzez realizację szeregu 

działań marketingowych, zakładających działania marketingowe online i współpracę z influencerami, a także 

wprowadzenie nowych funkcjonalności do aplikacji Petgram zwiększającą potencjalną liczbę użytkowników i 

umożliwiających nawiązanie współpracy biznesowej z podmiotami gospodarczymi działającymi w branży 

zoologicznej, oraz zwiększenie sprzedaży wewnątrz aplikacji poprzez wdrożenie nowej wersji wewnętrznego 

sklepu w aplikacji Petgram „Marketplace”. Emitent zamierza również poprzez udostępnienie zagranicznych 

wersji językowych aplikacji zwiększyć ekspansję na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

rynku niemieckojęzycznego, rynku brytyjskiego, hiszpańskiego oraz amerykańskiego. Emitent zamierza również 

wypuścić na rynek akcesoria zwierzęce w postaci dedykowanych szelek dla kotów Petgram. Wskazane działania 

mają zwiększyć skalę przychodową Spółki skierowaną do klientów detalicznych oraz stworzyć odnogę 

przychodową w zakresie współpracy z partnerami biznesowymi, co zostało szerzej przedstawione w dziale IV 

pkt. 6.8. niniejszego Dokumentu. Z uwagi na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury 

ekonomicznej lub prawnej Petgram S.A. może mieć trudności ze zrealizowaniem swojej strategii rozwoju, bądź 

w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym Emitent będzie 

musiał dostosować lub zmienić swoje cele i przyjętą strategię. Podobna sytuacja może mieć miejsce jeżeli 

koszty realizacji strategii działalności przekroczą planowane nakłady, na przykład w związku z koniecznością 

podjęcia współpracy z dodatkowymi osobami, zmianami ekonomicznymi powodującymi nagły wzrost kosztów 

prowadzonej działalności. Istnieje ryzyko, iż Emitent nie spełni wszystkich założeń swojej strategii rozwoju, bądź 

wskazane kierunki rozwoju mogą ulec zmianie w zakresie terminów realizacji w zależności od warunków 

rynkowych. Emitent stara się minimalizować materializację przedmiotowego ryzyka realizując w pierwszej 

kolejności te kierunki rozwoju, które najbardziej w uznaniu Zarządu Spółki przyczynią się do rozwoju Emitenta. 

Zarząd Emitenta ocenia istotność wskazanego ryzyka jako wysoką ze względu na konieczność zrealizowania 

przez Spółkę postawionych celów, dzięki którym możliwy będzie wzrost wartości oraz marżowości Spółki. 

Zarząd Emitenta ocenia jednocześnie materializację wskazanego czynnika ryzyka jako niską realizując w 

pierwszej kolejności te kierunki rozwoju, które najbardziej przyczynią się do rozwoju Emitenta.  

 

 2.  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność  

 

Ryzyko związane ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce 

Działalność Emitenta jest skorelowana z sytuacją makroekonomiczną panującą na rynkach, na których są lub 

będą świadczone jej usługi, w tym przede wszystkim w Polsce, gdzie Emitent koncentruje swoje przychody. 

Efektywność, a w szczególności rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, uzależniona 

jest między innymi od występującego w kraju tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji, polityki 

fiskalnej i monetarnej, jak również poziomu inflacji Wszystkie te czynniki wywierają pośrednio wpływ na 

przychody i wyniki finansowe, osiągane przez Emitenta. Niespodziewane zmiany sytuacji gospodarczej lub 

długotrwała dekoniunktura mogą pogorszyć sytuację finansową gospodarstw domowych oraz wpłynąć 

bezpośrednio na strukturę wydatków i potencjalny koszyk zakupowy. Produkty oferowane przez Petgram S.A. 

należą do grupy usług subskrypcyjnych, które w przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej a zarazem 

poziomu życia ludności  może skutkować rezygnacją klientów z subskrypcji Emitenta i spadkiem jego  

dochodów. Obecna koniunktura gospodarcza nie sprzyja polepszeniu warunków życia społeczeństwa ze 

względu na wojnę na Ukrainie, kryzys energetyczny w Europie oraz zacieśnianie polityki monetarnej państw na 

całym świecie. Wszystkie te czynniki wywierają pośrednio wpływ na przychody i wyniki finansowe osiągane 

przez Emitenta. Mogą także wywierać wpływ na realizację założonej przez Spółkę strategii rozwoju. Wskazane 

okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Spółki. 

Emitent ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie, ze względu na niepewną 

sytuację gospodarczą oraz jej korelację z wydatkami konsumentów na usługi.  
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Ryzyko zmian regulacji podatkowych 

Niestabilność i nieprzejrzystość systemu podatkowego, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, spowodowana 

zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące 

zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 

sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych 

przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko wystąpienia zmian przepisów podatkowych, 

które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie 

wyników finansowych Spółki. Na bieżąco monitorowane są zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta 

przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać 

strategię rozwoju do występujących zmian. Zarząd Emitenta ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia 

przedmiotowego ryzyka jako niskie ze względu na korzystanie z zewnętrznego, wyspecjalizowanego biura 

księgowo-rachunkowego, co niweluje konieczność bieżącego śledzenia zmian i wykładni przepisów 

podatkowych, a istotność opisywanego ryzyka jako średnią ze względu na wzmożone zmiany podatkowe w 

Polsce.  

 

Ryzyko walutowe 

Emitent ponosi koszty operacyjnie w walucie krajowej – PLN oraz opłaca zobowiązania z tytułu zakupu urządzeń 

lokalizacyjnych GPS w USD, Spółka ponosi również koszty w EUR, będące głównie opłatami serwerowymi. 

Przychody Emitenta są realizowane w walucie krajowej. 

Struktura kosztów Emitenta według walut:  

Waluta: 2021: I połowa 2022: 

PLN 1.439.703,42 366.597,53 

USD 8.653,52 1.742,35 

EUR 2.444,06 943,09 

Razem: 1.489.136,12 379.371,47 
Źródło: Emitent 

 W związku z tym, istotnym ryzykiem z punktu widzenia przyszłych przepływów finansowych są zmiany kursu 

pary walutowej USD/PLN. Istnieje ryzyko, że w przypadku dużych wahań jej kursu, koszty z zawieranych 

transakcji mogą znacznie różnić się od zakładanych przez Emitenta. W przypadku aprecjacji dolara wobec 

złotego oraz niewielkiej możliwości przeniesienia ryzyka walutowego na dostawców, Spółka jest narażona na 

wzrost prognozowanych kosztów, proporcjonalnie do wzrostu kursu pary walutowej. Emitent nie stosuje 

działań, mających na celu zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut. Zarząd Emitenta ocenia istotność 

oraz prawdopodobieństwo wystąpienia rzeczonego ryzyka jako średnie ze względu na konieczność 

prowadzenia działań handlowych z zagranicznymi dostawcami oraz dynamiczną sytuację rynku walutowego.  

 

Ryzyko związane z prawem pracy  

W związku z tym, iż jednym ze składników kosztowych Emitenta są wynagrodzenia stanowiące 12,8% kosztów 

oraz powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, Emitent narażony jest na ryzyko zmian 

legislacyjnych związanych z minimalnym poziomem wynagrodzeń w gospodarce (płaca minimalna) oraz zmian 

związanych z opodatkowaniem umów o pracę (podatek jednolity) w przypadku zatrudnienia w przyszłości na 

takiej umowie. Wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni są w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie), 

w związku z tym wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania tego typu umów (zmiany w zabezpieczeniu 

socjalnym pracowników) może negatywnie odbić się na wysokości ponoszonych kosztów z tytułu wynagrodzeń. 

Ponadto, istotne są również wszelkie regulacje związane z zatrudnianiem obcokrajowców, a ich zaostrzenie 

może narazić Emitenta na dodatkowe ryzyko związane z pozyskaniem pracowników. Zarząd Emitenta ocenia 

prawdopodobieństwo wystąpienia rzeczonego ryzyka jako średnie ze względu na zmieniające się przepisy 

dotyczące płacy minimalnej w Polsce, jednocześnie poziom istotności ryzyka oceniony został jako niski ze 

względu na małą liczbę zatrudnionych  pracowników.  
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Ryzyko związane z krajowym i międzynarodowym otoczeniem prawnym 

Petgram S.A. jest narażony na ryzyko zmian regulacji w otoczeniu prawnym, w którym Emitent prowadzi 

działalność. Regulacje prawne mogą ulegać zmianom, a przepisy prawa nie zawsze są stosowane przez sądy 

oraz organy administracji publicznej w sposób jednolity. Niektóre budzą wątpliwości co do interpretacji ze 

względu na ich niejednoznaczność, przez co możliwe jest ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub 

finansowych oraz narażenie Emitenta na ryzyko podnoszenia roszczeń przez inne podmioty w przypadku 

przyjęcia niewłaściwej wykładni prawnej. Dotyczy to nie tylko przepisów prawa polskiego, ale również 

przepisów międzynarodowych, które również należy uwzględnić ze względu na przyszłe plany ekspansji usług i 

produktów Emitenta na rynki zagraniczne. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej 

w Polsce, które w ostatnich latach ulegały częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo pracy, prawo 

ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe oraz prawo ochrony danych osobowych. W przyszłości zmianom 

mogą ulegać w szczególności przepisy dotyczące nowoczesnych technologii oraz własności intelektualnej, w 

tym prawo autorskie. Ponadto, w związku z ciągłym postępem technologicznym nie można jednoznacznie 

wskazać, jak mogą zmienić się przepisy regulujące obszary dotknięte takim postępem. Nie można wykluczyć, 

że zmiany przepisów prawa będą miały negatywny wpływ na Emitenta. Wystąpienie jednego lub kilku z 

powyższych czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, 

perspektywy rozwoju oraz wyniki Emitenta. Zarząd Emitenta ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo 

wystąpienia wskazanego ryzyka jako średnie ze względu na przyszłą, planowaną ekspansję na rynki zagraniczne 

oraz dynamiczne zmiany przepisów w Polsce i poza nią, zaznaczając jednocześnie, iż na terytorium Polski 

obsługę prawną Spółce zapewnia jeden z Członków Rady Nadzorczej, a w przypadku ekspansji na rynki 

zagraniczne Emitent zamierza wspomagać się przedsiębiorstwami wyspecjalizowanymi we wprowadzaniu 

produktów na dane rynki zagraniczne.  

 

Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych  

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą 

doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji 

Emitenta na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność 

operacyjną i wyniki finansowe Emitenta. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez opracowaną strategię rozwoju 

produktu oraz opracowaną strategię marketingową skuteczną egzekucję strategii marketingowej oraz 

zwiększanie nakładów marketingowych na kanały, które generują najwyższą stopę zwrotu oraz posiadają 

największy potencjał pozyskiwania nowych, aktywnych użytkowników aplikacji. Zarząd Emitenta ocenia 

istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka jako średnie, ze względu na wczesny etap rozwoju 

Spółki przez co nie jest w stanie konkurować z podmiotami o ugruntowanej pozycji, jednakże 

prawdopodobieństwo konsolidacji konkurencyjnych podmiotów uznawane przez Zarząd Spółki jest za niskie.  

 

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych 

Emitent narażony jest na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, 

zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki 

terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Emitenta albo jej 

całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie 

dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź 

nienależytego wykonania umów z klientami.  

Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy 

rozwoju oraz wyniki Spółki. Emitent określa istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanego 

ryzyka jako wysokie ze względu sytuację makroekonomiczną, w tym na trudną sytuację energetyczną 

szczególnie na terenie Europy oraz bliskie działania wojenne na terenie Ukrainy. 

 

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 

Emitent identyfikuje podstawową konkurencję wśród poniższych przedsiębiorstw zajmujących się usługami 

lokalizacyjnymi oraz działających w branży Pet-Tech: 
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• Tractive GmbH - spółka z siedzibą w Pasching w Austrii, powstała w 2012 roku. firma oferuje 

lokalizatory umożliwiające lokalizację zwierząt domowych w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu 

technologii gps oraz gsm. 

• DOGO App GmbH - niemiecka spółka powstała w 2016 r. firma tworzy aplikację oferującą cyfrowe 

szkolenia w 12 językach, w formie subskrypcji, dla opiekunów psów. 

• Rover Group INC - amerykańska spółka giełdowa powstała w 2011r, która stworzyła platformę 

usługową dla opiekunów zwierząt. za pośrednictwem rover, klienci mogą zarezerwować usługi opieki 

nad zwierzętami domowymi, zakwaterowania, szkoleń lub wyprowadzania psów. 

Wskazane powyżej marki nie stanowią samodzielnie zagrożenia konkurencyjnego pod względem 

funkcjonalności oraz możliwości jakie oferuje usługa Petgram. Jednakże przedsiębiorstwa te, posiadają 

ugruntowaną markę w wybranych przez siebie specjalizacjach co stawia przed Emitentem wysokie wymagania 

w zakresie dorównania im konkurencyjnością. Zarząd Emitenta ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka jako niskie, ze względu na multifunkcjonalność aplikacji Petgram oraz w uznaniu Emitenta 

brak bezpośredniej konkurencji.  

 

Ryzyko związane z sytuacją geopolityczną na Ukrainie 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw powodują, że w coraz 

większym stopniu podmioty będące aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego stają się uzależnione nie 

tylko od czynników gospodarczych ale również politycznych. Te ostatnie stają się trudne do oceny, a w 

konsekwencji ich implementacja na wskaźniki dotyczące efektywności prowadzenia biznesu staje się 

ograniczona. Emitenci skoncentrowani w rejonie CEE (ang. Central and Eastern Europe) coraz baczniej 

przyglądają się zaostrzonej sytuacji na Ukrainie. Konflikt pomiędzy Rosją, a Ukrainą rozpoczął się w 2014 roku, 

jest on identyfikowany z aneksją Krymu oraz wywołaniu wojny hybrydowej przez Rosję na wschodzie Ukrainy 

po proeuropejskich masowych protestach w Kijowie i ucieczce z Ukrainy ówczesnego prezydenta Wiktora 

Janukowycza. Obecnie konflikt przybrał na sile. Jego eskalacja nastąpiła 24 lutego 2022 roku, wówczas 

rozpoczęła się zbrojna inwazja wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu niemożliwym jest określenie skali rozprzestrzenienia się konfliktu i jego konsekwencji dla świata. 

Konflikt zbrojny na pełną skalę w tej części Europy jest nowym zjawiskiem, nieznanym dotąd od zakończenia II 

Wojny Światowej. Podejmowane są działania, które mają osłabić pozycję gospodarczą i militarną Rosji oraz 

podejmowane są negocjacje przez obie strony konfliktu zmierzające do wypracowania porozumienia. Z uwagi 

jednak na dynamiczną sytuację na rynkach światowych niemożliwe jest dalsze określenie rozprzestrzeniania się 

konfliktu i jego wpływ na światową gospodarkę. Nie mniej jednak należy oczekiwać podwyższonej zmienności 

na rynkach finansowych związanej z obecną niepewnością. W wyniku zaistniałego konfliktu zbrojnego 

zachwiane zostały wszystkie sektory gospodarki. Emitent ocenia istotność tego ryzyka jako średnią ze względu 

na strategiczne plany ekspansji na rynki zagraniczne oraz ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia 

wskazanego ryzyka jako wysokie ze względu na geograficzną bliskość prowadzonych na Ukrainie działań 

zbrojnych.  

 

   

 3.  Czynniki ryzyka związane z akcjami  

Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku  

Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:  

1) do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii B nie zostaną właściwie złożone i prawidłowo opłacone zapisy na 

149.253 akcje serii B, lub  

2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Zarząd Emitenta nie złoży do Sądu Rejestrowego 

wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii B, lub  

3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii B. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje serii B zostaną zwrócone inwestorom bez 

jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 
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Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Zgodnie z artykułem 347 par. 1 oraz 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w 

zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony 

przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Ponadto zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. 

Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. 

Kodeks Spółek Handlowych w art. 348 par 1. stanowi również, że kwota przeznaczona do podziału między 

akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat 

ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą 

być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz 

o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 

kapitały zapasowy lub rezerwowe. Co istotne dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką 

publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne 

zgromadzenie (art. 348 par. 3 KSH) 

Dnia 30 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie 

uchwały nr 5 postanowiło pokryć stratę netto Spółki za 2021 rok w kwocie 1.324.777,52 PLN z zysków z lat 

przyszłych. Zamiarem Zarządu Spółki jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za rok 2022 oraz 2023. 

Zarząd Spółki nie wyklucza, że w przyszłości będzie mógł podzielić się wypracowanym zyskiem z 

akcjonariuszami, przy czym taka decyzja jest niepewna. Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie wypłacał 

dywidendy w przyszłości.  

 

Ryzyko związane z różnymi cenami emisyjnymi akcji Emitenta 

Emitent wskazuje, że jego zamiarem jest objęcie wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnet 

w 2023 roku wszystkich akcji serii A i B oraz potencjalnie akcji serii C. Wskazuje się, że akcje serii A powstały na 

skutek przekształcenia Petgram Sp. z o.o. w Petgram S.A., natomiast udziały w Petgram Sp. z o.o. obejmowane 

były zarówno w wartości nominalnej jak i w przedziale wyceny Spółki pomiędzy 7,5, a 9 mln PLN. Cena akcji 

serii B i serii C implikuje natomiast wycenę Spółki przed emisją na poziomie 16 mln PLN.  Na dzień sporządzenia 

niniejszego Dokumentu akcji serii A nie zostały objęte umowami w zakresie ograniczenia ich zbywalności. 

Zamiarem Emitenta jest doprowadzenie do zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji serii A w terminie 

do 13 października 2022 roku na zasadach przedstawionych w rozdziale III pkt 1 niniejszego Dokumentu. Biorąc 

pod uwagę powyższe istnieje ryzyko związane z różnymi cenami nabycia akcji przez inwestorów Spółki. W 

przypadku nieobjęcia umowami ograniczającymi zbywalność akcji serii A istnieje ryzyko związane z potencjalną 

podażą akcji obejmowanych przy niższych cenach w obrocie na rynku zorganizowanym, to jest np. po 

wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.  

 

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje nienotowane  

Emitent wskazuje, że do momentu wprowadzenia akcji serii B Inwestorzy ponoszą ryzyko związane z 

ograniczeniami w zakresie możliwości zbycia akcji. Akcje serii B będą notowane w obrocie zorganizowanym na 

rynku NewConnect dopiero po przejściu procedury wprowadzenia do obrotu przez GPW w Warszawie. Emitent 

planuje złożyć stosowny wniosek w 2023 roku.  

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w 

tym zakresie 

Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 

NewConnect w 2023 roku.  

Wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek Emitenta („ASO”). Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu 

instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować 

opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu.  
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Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych 

objętych wnioskiem Emitenta, Organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i przekazać 

Emitentowi jej odpis wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni roboczych, od daty doręczenia 

decyzji, może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, rozpatrzony przez Organizatora ASO po  

uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, 

oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania 

wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie 

sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania 

opinii Rady Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować terminów 

wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.  

Jednocześnie wskazuje się, że z uwagi na wymogi dotyczące dematerializacji akcji i zapisania ich na rachunkach 
maklerskich akcjonariuszy wszyscy akcjonariusze danej serii akcji Spółki powinni wskazać Emitentowi lub 
domowi maklerskiemu pełniącemu stosowną funkcję w procesie dematerializacji numery rachunków 
maklerskich. Brak wskazania takich rachunków przez akcjonariuszy może spowodować istotne opóźnienie w 
procesie dematerializacji, a w związku z tym w całym procesie wprowadzenia do obrotu. 
 
Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta  

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania 

w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery 

skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia 

zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.  

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i 

płynności obrotu  

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i 

sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 

Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, 

że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. Wskazane 

ryzyko może wystąpić po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.  

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w 

Alternatywnym systemie obrotu  

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu 

Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:   

• na wniosek emitenta,   

• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,   

• jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.   

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu, może określić termin, do 

którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 

emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu 

upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3).  

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego 

organu.   

Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie, lub instrumencie finansowym z 
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naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować 

poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.   

  

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:   

a. na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku 

z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,   

b. na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości 

uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  

c. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,   

d. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,  

e. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,   

f. 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, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator 

Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie:   

a. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:   

o w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu,  

o w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o 

ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,  

b. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,   

c. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,   

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.   

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 

informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 

obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem 

wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 

podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z 

naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby 

spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  

   

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:   

a. W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 

współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym 

do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może 

zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu 

ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez 

Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej 

jednego roku od dnia jej zawarcia.  

b. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 

wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do zawarcia 

kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego 

w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania 

powinien być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z 

Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora 

Alternatywnego Systemu.   
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c. W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w 

życie w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania 

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

Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 

miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z 

Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty 

finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu 

ASO stosuje się odpowiednio.  

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 

bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako 

organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie 

instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie 

obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.   

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi 

instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w 

tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy 

zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.   

Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 

obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.   

Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej 

wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 

systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

naruszenia interesów inwestorów.   

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego 

Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 

Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 

funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego 

systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów 

finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały 

spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia 

interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów 

finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.  

Wskazane ryzyko może wystąpić po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 

upomnienia lub kary pieniężnej  

Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub 

przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub 

w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego 

naruszenia lub uchybienia:  

a. upomnieć emitenta,   

b. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.   

Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, 

podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na 
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zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom 

w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 

informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary 

lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie 

obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie 

wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może 

nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c 

ust. 1 nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

w przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się 

odpowiednio.  

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za 

niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa  

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent 

jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.   

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent lub sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc 

od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu 

obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z zaistnieniem tych okoliczności. 

Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 

ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do 

wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.   

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu 

MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, 

podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki 

zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa 

członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do 

nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:  

a. w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych 

rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego 

przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość 

tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,   

b. w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych 

obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ 

zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w 

walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz  

c. w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 

członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 

lipca 2014 r.   

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego 

zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.   

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia 

obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z 

Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym 

systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, 

biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną 

do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.   

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, 

o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 
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zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje 

łącznie.   

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o 

których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 

wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są 

wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 

wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty 

stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym 

sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje 

łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta 

w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 

przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty.   

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja 

może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać 

go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. 

Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i 

Ustawy o ofercie.   

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 

Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na 

rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W 

przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku 

tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.   

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 

zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów 

prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.   

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu 

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 

zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w 

wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF 

może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  Zgodnie 

z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.   

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie 

wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, 

zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie 

działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez 

względu na zastosowanie innych sankcji.   

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 

uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe 

Emitenta. 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem 

prawa do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z 

listy Autoryzowanych Doradców  

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:   

a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia 

pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem 

rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO,   
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b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,   

c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.   

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego 

podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo 

obrotu lub interes jego uczestników.  

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do 

wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie  

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie obrotu 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. 

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym 

mowa w ust. 3 wskazanym 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 Organizatora Alternatywnego Systemu.   

W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia 

warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy 

płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.   

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub 

wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku 

w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) 

rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania 

zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego.   

Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem 

Alternatywnego Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności 

instrumentów finansowych na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie 

płynności obrotu instrumentami finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora 

Alternatywnego Systemu. Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań 

Animatora Rynku, o ile nie wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie 

obrotu lub umową, o której mowa powyżej.   

Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO 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.  

Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO 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.  

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

Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 

finansowych danego 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.  
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II.  Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w 

Dokumencie   
  

 1  Emitent  
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2  Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej   
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III. Dane o instrumentach finansowych oferowanych inwestorom  
 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z 

wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów 

finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych  

  

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:  

● Nie mniej niż 149.253 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) i nie więcej 

niż 448.000 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o 

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

 

Akcje serii B emitowane są na mocy uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petgram S.A. z siedzibą w 

Warszawie z dnia 30 września 2022 roku, zgodnie z treścią, której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru w całości. Podjęto decyzję o emisji od 149.253 (słownie: sto czterdzieści dziewięć 

tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) do 448.000 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W dniu 30 września 2022 roku Zarząd Spółki 

ustalił cenę emisyjną akcji serii B w wysokości 6,70 PLN (słownie: sześć złotych siedemdziesiąt grodzy).  

 

Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect w 2023 roku.  

 

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy   

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowań osobistych 

akcjonariuszy.    

  

Uprzywilejowanie akcji Emitenta  

Akcje Emitenta serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.   

  

Ograniczenia umowne  

Zamiarem Petgram S.A. jest zawarcie do dnia 13 października 2022 roku przez wszystkich akjonariuszy, będącymi 

w posiadaniu akcji serii A Emitenta umów ograniczenia zbywalności akcji, tzw „Lock-up” z autoryzowanym doradcą 

Spółki tj. INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. 

Wskazana umowa określa, że akcjonariusz zobowiązuje się, że przez okres od dnia zawarcia rzeczonej umowy do 

dnia upływu 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w stosunku do Akcji 

posiadanych przez Akcjonariusza: 

1. Nie będzie oferować, nie przeniesie, nie zobowiąże się do zbycia, w tym w drodze darowizny, nie udzieli 

opcji, ani w jakikolwiek inny sposób nie rozporządzi Akcjami Spółki ani instrumentami finansowymi 

zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji Spółki,  

2. Nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, bezpośrednio lub pośrednio na Akcjach Spółki, ani instrumentach 

finansowych zamiennych lub uprawniających do objęcia lub nabycia Akcji Akcjonariusza, w tym w 

szczególności nie ustanowi zastawu, zwykłego, skarbowego, finansowego lub rejestrowego, użytkowania, 

prawa pierwokupu lub innego prawa pierwszeństwa, ani jakiegokolwiek innego obciążenia lub 

ograniczenia na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym, odnoszących się do Akcji 

Spółki.  

3. Nie zawrze żadnej umowy ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę 

przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami 

wynikającymi z Akcji Spółki bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem 

prawami wynikającymi z własności Akcji Spółki.  

Ograniczenia określone powyżej nie będą miały zastosowania w przypadku uzyskania przez Akcjonariusza 

uprzedniej pisemnej, lub wyrażonej w równoważnej jej formie elektronicznej zgody strony umowy, którą jest INC 
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S.A. na podjęcie określonych powyżej czynności. INC S.A. będzie mogło odmówić udzielenia zgody, o której mowa 

w niniejszym akapicie lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według wyłącznie własnego uznania.  

W rzeczonej umowie postanowiono również, iż zobowiązanie, o którym mowa powyżej wygaśnie w przypadku, w 

którym kurs akcji Spółki na zamknięciu sesji giełdowej po wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect przekroczy o 50% kurs odniesienia w dniu pierwszego notowania akcji Spółki i będzie 

znajdował się na takim poziomie w okresie co najmniej 5 (pięciu) następujących po sobie dni sesyjnych.  

Kolejnym istotnym postanowieniem rzeczonej umowy będzie zapis, iż ograniczenia określone w powyżej nie mają 

zastosowania w przypadku, w którym Akcjonariusz sprzeda akcje poza rynkiem zorganizowanym to jest poza 

rynkiem NewConnect, po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii B, to jest 6,70 PLN (słownie: sześć złotych, 

siedemdziesiąt groszy). W takim przypadku akcjonariusz powiadomi stronę umowy, którą jest INC S.A. o fakcie 

sprzedaży akcji i przełoży INC kopię zawartej umowy sprzedaży akcji lub inny dokument potwierdzający zawarcie 

transakcji po cenie, o której mowa powyżej.  

W przypadku zawarcia umów lock-up Emitent poinformuje o tym w drodze publikacji Suplementu do niniejszego 

Dokumentu Ofertowego.  

 

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta  

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.    

  

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej  

Obecnie Emitent nie jest Spółka publiczną. Jednak po wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, Spółka stanie się 

spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na 

podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów 

w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do 

takich czynności i zdarzeń. W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 

10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał 

co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w 

wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 

90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz Spółki, o zaistnieniu 

powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku zmiany dotychczas 

posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, 

której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w 

przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej 

liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany 

udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu 

należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 

spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku 

z:  

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;  

2. pośrednim nabyciem akcji Spółki publicznej.  

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 

związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 

podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 

wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 

ustanowiono zabezpieczenie. Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony 

jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z 

osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego 

zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF 

oraz Spółki o przedmiotowej zmianie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków 

opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem 

przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu 

wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów 
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wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 

ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy 

o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w 

Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych 

stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi.  

  

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów  

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, 

w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku 

obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla 

łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno 

przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do 

grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro 

podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w 

ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.  

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:  

1. połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

2. przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części 

majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią 
jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,   

3. utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,   

4. nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.  

  

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):  

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 euro,  

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

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 

cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 

odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:  

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

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,  

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, 

z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,   

4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć 

kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy 

przejmowanego,   

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.  

  

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:   

1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów,   

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 

ochronie konkurencji i konsumentów,   

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, 

o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,   
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4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 

13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.   

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch 

przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.  

  

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach 

koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu 

wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja 

powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do 

wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).  

  

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 

nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.  

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub 

przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:  

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,   

2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez 

zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego 

lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,  3) udzielenia licencji praw wyłącznych 

konkurentowi.  

  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w 

sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie 

została dokonana.  

  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 

pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok 

nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 

pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, 

we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru 

koncentracji, podał nieprawdziwe dane  

  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 

pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji 

wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w 

sprawach z zakresu koncentracji.  

  

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 

kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 

pieniężną w wysokości do pięćdziesięciu krotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 

jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.  

  

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 

warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 

przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie Spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania 

decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału 

przedsiębiorcy. Do podziału Spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony 
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Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.  

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 

szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.  

  

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw  

  

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 

wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 

kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). 

Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych 

z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie 

Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury 

własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do 

Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:  

1) zawarciu odpowiedniej umowy,   

2) ogłoszeniu publicznej oferty lub   

3) przejęciu większościowego udziału.  

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 

wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne 

jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar 

wspólnotowy w przypadku, gdy: łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji 

wynosi więcej niż 5 mld euro, łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na 

Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar 

wspólnotowy w przypadku, gdy:  

 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż  

2.500 mln euro,   

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,   

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro oraz   

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających 

na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:  

1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 

działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny 

rachunek lub na rachunek innych,   

2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 

warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 

określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa 

wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych 

papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty 

nabycia.  

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 

sprawie nadużyć na rynku  

W momencie, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Emitent będzie podlegać ograniczeniom określonym 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 
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nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są 

bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania 

przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność 

stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy 

o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz 

zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania 

przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich 

podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma 

zastosowanie do: instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub 

będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;   

1. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 

(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 

do obrotu na MTF;   

2. . instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu 

(„OTF”);  

3. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny 

lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym 

m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.  

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:   

1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;   

2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub   

3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;   

4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. Zgodnie z art. 7 

Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:  

1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 

większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 

publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na 

ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;  

2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, 

oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi 

instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, 

bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby 

instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby 

prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów 

finansowych.  

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które 

istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 

oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było 

wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny 

instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku 

rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub 

szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub 

to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych 

przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest 

uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej. 

Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości 

publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów 

pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny 

inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji 

inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce 

wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając 

lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, 
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których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia 

dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy zlecenie złożono przed 

wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.  

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 

poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 

znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:  

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty 

finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia;  

 lub   

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie 

dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 

anulowania lub zmiany.  

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z 

racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w 

kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków 

lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji 

poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to 

informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem 

krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, 

anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, 

że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 

informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia 

lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:  

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne 

skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu 

instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła 

wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz   

2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na 

osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą 

dane informacje.  

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych 

nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych 

dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:  

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku 

lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów 

finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie 

sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub   

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 

finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony 

w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.  

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 

poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub 

zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się 

wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:  

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną 

osobę w posiadanie informacji poufnych; lub   

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało 

przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych.  

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami 

i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w 

trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze Spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu 

przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem, że w momencie zatwierdzenia 
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połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej Spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do 

wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak 

zastosowania do zwiększania posiadania. Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o 

nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi 

sam w sobie wykorzystania informacji poufnych. Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie 

zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli 

Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania 

innych zachowań były nieuprawnione. Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji 

poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje 

innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności 

w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub 

prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie 

rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie 

informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie 

lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR 

manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:  

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:   

a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co 

do ich ceny; lub   

b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie 

transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub 

zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi 

ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;   

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 

wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub 

innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;   

  

3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 

finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny 

jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 

rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub 

powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;   

  

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje 

wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.  

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:  

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w 

zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio 

lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe 

warunki transakcji;  

  

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo 

może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości 

publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;  

  

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych 

metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu 

wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:  

a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania;  
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b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które 

skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub  

c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w 

zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez 

składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;  

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do 

wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po 

uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków 

opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej 

wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny Załącznik I do 

Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych 

narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności 

wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 

Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym 

również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na 

rachunek tej osoby prawnej.  

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 

informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie 

internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez 

okres co najmniej pięciu lat.   

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości 

publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:  

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub 

uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;  

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 

publicznej;  

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.  

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 

zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 

opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 

spełnienia powyższych warunków.  

 Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent 

niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.  

 Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 

3 ust. 1 pkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 

pkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w 

odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych 

powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i nie później niż w 

trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie 

osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza 

się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera 

informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje 

wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.   

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać 

żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji 

lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów 

finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego 

lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. 

Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek 

lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 

Rozporządzenia MAR.  
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Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji  

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. 

zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ 

ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli 

niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:   

1 udziałów albo akcji,   
2 ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji 

spółki osobowej,   
3 przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego 

uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.   

Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na gruncie 

tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 1 Ustawy o 

Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach dotyczących 

m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację umożliwiającą 

wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:   

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo (ii) posiadanie 
udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów 

wniesionych do tej spółki, lub   

b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%.  

Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu 

podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:   

a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub   

b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. Z kolei 

zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa 
rozumie się:  

(i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez nabycie 

udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub   

(ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym 

podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału kapitałowego w 

spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich wkładów 

wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie 

udziałów albo akcji, lub   

(iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 

części.  

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 

12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie 

dominacji rozumie się również przypadki, gdy:   

a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 

takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień 

zawartych z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,   

b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 

takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego 
funkcjonowanie zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo 

innej formy jego ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,   

c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 

takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach 

wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,   

d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której 
przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, 

akcji albo innych praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu 

objętego ochroną,   

e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną 
jest dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym 
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inny podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź 

choćby nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź 
innych uprawnień do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w 

Rzeczypospolitej Polskiej,   

f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 

takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego 
porozumienia dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników 

majątku podmiotu objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku 

przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c 

ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji 

rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie dominację 

nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej liczby głosów 

w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału 

kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości wszystkich 

wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku:  

a) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego 

podmiotu,   

b) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem,  

c) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, 
udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym 

wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.   

Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące 

uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie 

zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z art. 

12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.   

Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do 

nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności 

prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia 

dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji 

dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, zawiadomienia 

dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej prowadzącej do 

nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co najmniej dwa podmioty 

działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. Organ kontroli, w drodze 

decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji nad 

podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli:  

(i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 

zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie 

złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub   

(ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie 

wyznaczonym przez organ kontroli lub   

(iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje 

przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 52 

ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii 

Europejskiej, lub   

(iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w przypadku 

osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie 

siedziby na terytorium państwa członkowskiego - 

(v)  w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, lub   

(vi) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ na 

projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej  

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:   



 

 
   Dokument Ofertowy Petgram S.A. 

   Strona | 41   

(i) bez złożenia zawiadomienia albo  (ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, jest nieważne, chyba że wydano 

decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. stwierdzającą dopuszczalność 

wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące 

uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku 

postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące uczestnictwo.  

  

2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób 

uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji 

instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści  

 

Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie od 149.253 (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście 

pięćdziesiąt trzy) do 448.000 (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy) sztuk powstały na mocy uchwały nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Petgram S.A. z dnia 30 września 2022 roku w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej oraz 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. Akt notarialny Repertorium A nr 10032/2022 

sporządził Mariusz Soczyński notariusz w Warszawie, Kancelaria Notarialna w Warszawie.  
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Dnia 30 września 2022 roku Zarząd Petgram S.A. podjął uchwałę numer 1/30/09/2022 w sprawie ustalenia 

parametrów emisji akcji serii B.  

 
Uchwała Zarządu 1/09/2022  

z dnia30.09.2022 r.  
Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)    

w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii B  
Zarząd Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie (kod 00-071), przy ulicy Krakowskie Przedmieście nr 13, o numerze KRS 0000971823, działając na podstawie 
uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.09.2022 roku, niniejszym postanawia, co następuje:  

§ 1  
1. Zarząd ustala cenę emisyjną za 1 akcję serii B w wysokości 6,70 zł każda (sześć złotych siedemdziesiąt groszy), co przy średnim kursie euro 
ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 30.09.2022 r.) wynoszącym 4,8698 zł implikuje wartość wpływów 
brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 616.370,28 EUR.  
2. Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki przeprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej na podstawie art. 1 ust. 3 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 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 przez Spółkę 
w okresie ostatnich 12 miesięcy, łącznie z wartością wpływów brutto z oferty publicznej akcji serii B, wynosi 616.370,28 EUR.   
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§ 2  
Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe Spółki oraz ustaloną cenę emisyjną akcji serii B, Zarząd dokona przydziału akcji serii B w przypadku prawidłowego złożenia 
zapisów oraz opłacenia najmniej 149.253 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje serii B i nie więcej niż 448.000 (czterysta czterdzieści 
osiem tysięcy) akcji serii B.  
  

§ 3  
1. Zarząd postanawia podzielić emisję do 448.000 akcji serii B Spółki przeprowadzaną w ramach oferty publicznej na transze, w ten sposób, że:  

a. w ramach pierwszej transzy (Transza Dużych Inwestorów) zaoferowane zostanie do 149.253 akcje serii B,  
b. w ramach drugiej transzy (Transza Małych Inwestorów, Transza CrowdConnect.pl) zaoferowane zostanie do 448.000 akcji serii B.  

2. W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 149.253 akcje serii B, pozostałe akcje z puli akcji oferowanych w 
ramach pierwszej transzy zostaną zaoferowane w ramach drugiej transzy.  
3. W ramach pierwszej transzy akcje będą oferowane w drodze prezentowania indywidualnie oznaczonym inwestorom informacji o Spółce, akcjach serii 
B oraz warunkach ich nabycia.     
4. Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii B, w ramach której zaoferowane zostaną akcje, na które nie złożono zapisu 
w ramach drugiej transzy lub na które złożono nieważne zapisy w ramach drugiej transzy, ,na zasadach określonych w § 4 ust. 3.  

  
§ 4  

1. Zarząd ustala termin przyjmowania przez Spółkę zapisów na akcje serii B Spółki od 11.10.2022 r. do 15.11.2022 r., przy czym:  
a. w ramach pierwszej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 11.10.2022 r. nie wcześniej niż o godz.9:00 do 12.10.2022 r. godz. 
16:00,  
b. w ramach drugiej transzy zapisy na akcje będą przyjmowane od 13.10.2022 r. nie wcześniej niż o godz. 10:00 do 10.11.2022 r. godz. 
23:59,  
c. w ramach trzeciej transzy, w przypadku określonym w ust. 3, zapisy na akcje będą przyjmowane do 15.11.2022. godz. 16:00.  

2. Termin zakończenia przyjmowania zapisów wskazany w ust. 1 lit. b) i c) może ulec skróceniu w przypadku prawidłowego złożenia zapisów i opłacenia 
wszystkich akcji serii B objętych ofertą publiczną przed upłynięciem wyznaczonego terminu zakończenia przyjmowania zapisów. W takim przypadku za 
termin zakończenia przyjmowania zapisów na akcje uznaje się dzień, w którym nastąpiło prawidłowe złożenie zapisów i opłacenie wszystkich akcji serii B 
objętych ofertą publiczną.   
3. W przypadku, gdy nie zostaną złożone zapisy na wszystkie akcje serii B zaoferowane w ramach drugiej transzy lub zostaną złożone zapisy na 
wszystkie akcje serii B oferowane w ramach drugiej transzy, a jeden lub więcej inwestorów nie dokona ich opłacenia lub nie dostarczy poprawnie 
podpisanego formularza zapisu, Zarząd Spółki lub firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej akcji serii B może skierować zaproszenia do 
złożenia zapisów na akcje w liczbie odpowiadającej liczbie akcji, na które nie złożono zapisu lub w odniesieniu do których nie została dokonana wpłata 
lub nie został przekazany poprawnie podpisany formularz zapisu, do wybranych przez Zarząd lub firmę inwestycyjną inwestorów (trzecia transza).    
4. Przydział akcji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów.  

  
§ 5  

1. Zapisy na akcje serii B będą przyjmowane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Dom Maklerski INC S.A., w ramach świadczonej na rzecz inwestorów 
usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, w tym z wykorzystaniem należącego do firmy 
inwestycyjnej serwisu internetowego CrowdConnect.pl.   
2. Zapisy na akcje serii B mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, zgodnie z trybem określonym w art. 437 Kodeksu Spółek Handlowych.  
3. Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje serii B będą przyjmowane:   

a. w ramach pierwszej transzy – przez Spółkę,  
b. w ramach drugiej transzy – przez firmę inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji,   
c. w ramach trzeciej transzy, w przypadku określonym w § 4 ust. 3 – przez firmę inwestycyjną pośredniczącą w ofercie publicznej akcji.  

  
§ 6  

1. Zarząd nie wprowadza ograniczenia minimalnego lub maksymalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje serii B w ramach pierwszej transzy.  
2. Zarząd ustala minimalny poziom jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki w ramach drugiej transzy na 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji serii B, 
przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach drugiej transzy przekroczy 447.925 (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 
pięć) akcji serii B, to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) sztuk.  
3. W przypadku wystąpienia trzeciej transzy nie wprowadza się ograniczenia minimalnego lub maksymalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje 
serii B.  

  
§ 7  

Przydział akcji nastąpi według uznania Zarządu. Zarząd zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii B wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości 

lub w części.  

 

  

3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie  

  

Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: 

 

Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych 

najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą 

w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 

poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy 

lub na rachunku papierów wartościowych.  

 

Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy 

w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

 

4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji  

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:  
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- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 

przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów 

w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, 

decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.   

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w 

przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta 

przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji 

(prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych 

zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, 

zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały 

wymaga:  

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,  

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości 

zgodnie z zasadami KSH oraz  

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia 

prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej ustalenia.   

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – 

powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w 

jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę 

nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 

dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie 

później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w 

okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy stosować przy 

uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym 

do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy 

zaprezentowano poniżej.  

    

Uprawnienia o charakterze korporacyjnym  

Kodeks spółek handlowych   

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) 

kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z 

posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 

majątkowym i korporacyjnym.   

Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z 

dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych 

Zgromadzeniach.  

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:   

a) prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego 

wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek 

handlowych),   

b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 

zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do 
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żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną 

dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci 

elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch 

tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po 

wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy 

występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący 

co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.  

c) prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub akcjonariusze 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać 

zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 

zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.  

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 

Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.  

d) akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 

zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 

(art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z 

akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad.  

e) statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 

reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH).  

f) prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH 

wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 

internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej 

na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w 

Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 

dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień 

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i 

akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 

którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej 

spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem 

walnego zgromadzenia. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo 

uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego 

prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje 

prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż 

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot 

prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści 

zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje 

zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod 
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warunkiem że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu 

depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej. Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i 

użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki 

publicznej spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt 

papierów wartościowych. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o 

którym mowa w powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed 

dniem walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o 

obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi 

prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 

 

g) stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. 

Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki powinno być 

udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny 

nie jest wymagany,  

h) prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 

akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 

nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),  

i) prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia 

(art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie 

odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,  

j) prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 

410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 

przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis 

osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych 

uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i 

wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 

o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, 

złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,  

k) prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub 

ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut 

Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą 

ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 

drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,  

l) prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 

3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania 

oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 

przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę 

członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 

Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w 

Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami 

podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze 

Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w 

drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w 

drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania 

Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady Nadzorczej,   

m) prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 

poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),   

n) prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami 

i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego 
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przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich 

przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej 

przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który 

głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał 

zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 

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

danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o 

uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez 

akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po 

przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie 

miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania 

rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,   

o) prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom 

uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione 

w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w 

terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić 

postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę 

Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za 

zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,   

p) prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących 

Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 

(art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej 

przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, 

gdy:   

• mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 

zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 

przedsiębiorstwa, lub   

• mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 

administracyjnej,   

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki 

żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego 

Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia 

informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. 

Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której 

udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu 

Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości 

publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia,  

q) prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o 

których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o 

zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 

Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego 

Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może 

również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych 

innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,  

r) prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 

wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),   

s) prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).  
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Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo 

do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w 

przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu 

spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem 

Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również 

ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w 

tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.  

  

Uprawnienia o charakterze majątkowym  

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:   

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych 

– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w 

jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 

Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta 

rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy. 

Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę 

nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty 

dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie 

później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w 

okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy stosować przy 

uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym 

do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku 

obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.  

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.  

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 

szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym 

stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.  

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię 

odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w 

związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone 

zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.  

Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 

ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 

określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 

(§121-132 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 

uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty 

dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. 

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 

publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 

Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 

rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 

otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne 

rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te 

prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.  

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 

podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.  

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 

akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 

przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 
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podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od 

dywidendy.   

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 

terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 

opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 

chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 

miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 

akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.  

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 

zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 

skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 

podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 

udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby 

zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym 

przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika 

(Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź 

zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób 

prawnych.  

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 

postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 

przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 

nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: 

w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 

Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 

przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 

wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 

interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 

pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. 

Podjęcie uchwały wymaga:  

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,  

- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości 

zgodnie z zasadami KSH oraz  

- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.   

1. prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie 

uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki 

akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnioskowania 

do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie 

jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),  

2. prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 

handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, 

ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, o czym mowa 

w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może 

nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 

474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy 

wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza 

ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.  

3. prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których 

ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu 
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maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje 

akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).   

  

5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości  

  

Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za lata 2022 oraz 2023. 

Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  

  

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 

dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od 

dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, 

licząc od dnia dywidendy.  

  

Dnia 14 lipca 2021 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Petgram Sp. z o.o. postanowiło 

pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 26 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 

roku w wysokości 160.850,15 PLN z zysków przyszłych okresów.  

 

Dnia 30 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Petgram S.A. 

postanowiło pokryć stratę netto Spółki Petgram Sp. z o.o. (poprzednika prawnego Emitenta) za rok obrotowy 2021 

w wysokości 1.324.777,52 PLN z zysków z lat przyszłych.  

 

6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami 

finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku  

  

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy  

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 

prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 

podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 

zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 

siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku 

jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem 

miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.  

  

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych  

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z 

tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania 

wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez 

płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego.  

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 

dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 

są łącznie następujące warunki:  

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest Spółka 

będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w pkt 1, jest Spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,  
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3) Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale Spółki, 

o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie udział 

10%,  

4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest:  

a) Spółka, o której mowa w pkt 2, albo  

b) zagraniczny zakład Spółki, o której mowa w pkt 2.  

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy Spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat.  

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 

(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w 

zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania 

tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości 

określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat Spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest 

obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 

19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do 

zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.  

  

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych  

  

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na 

rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania 

wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na 

rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. 

Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się 

z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych.  

  

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji  

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne  

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą 

uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie 

akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.  

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 

zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o 

wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek 

właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 

podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 

początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.  

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6- 7 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za 

granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej.  

  

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne  

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 

lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
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udziałów w Spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu 

(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 

odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 

Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 

zasadach ogólnych.  

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a 

kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 

38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami 

uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,  

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających 

osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub 

art. 23 ust. 1 pkt. 38,  

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w Spółkach mających osobowość prawną 

albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub 

jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, 

osiągnięta w roku podatkowym.   

  

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 

ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym 

m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 

finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach 

mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w Spółkach mających osobowość prawną albo 

wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego 

zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych).  

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 

wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za 

granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 

podatkowej.  

  

Podatek od czynności cywilnoprawnych  
Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:   

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,   

b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,   

c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,   

d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w 

rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, 

poz. 1538, z późn. zm.2).   

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, 

stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia 

powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w 

sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupując
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7. Zasady dystrybucji papierów wartościowych  

 

Warunki i zasady oferty papierów wartościowych  
  

Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta  
  
Emitent prowadzi ofertę publiczną akcji w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z 
dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.   
  
Do wzięcia udziału w ofercie publicznej oraz złożenia zapisu na akcje są uprawnieni wyłącznie inwestorzy, którzy 
posiadają konto na Platformie CrowdConnect oraz zawarli z Firmą Inwestycyjną umowę o świadczenie usługi 
maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.  
  
Oferta publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej – bez żadnych wyłączeń. Oferta publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.   
  
Osoby dokonujące zapisów na akcje, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) powinny – działając we 
własnym interesie – sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w ofercie publicznej nie 
naruszają obowiązujących je przepisów prawa.  
  
Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży akcji   
  
Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 06.10.2022 wraz z publikacją niniejszego Dokumentu Ofertowego.  
  
Zapisy na akcje przyjmowane będą w terminach od 11.10.2022 r. do 10.11.2022 r. Poszczególne czynności związane 
z ofertą publiczną będą realizowane w następujących terminach:  
  

Harmonogram oferty publicznej Terminy 

Publikacja Dokumentu Ofertowego  06.10.2022 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy 
Dużych Inwestorów  

11.10.2022 r. godz. 9:00  

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy 
Dużych Inwestorów   

12.10.2022 r. godz. 16:00  

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy 
Małych Inwestorów / Transzy CrowdConnect  

13.10.2022 r. godz. 10:00  

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat w Transzy 
Małych Inwestorów / Transzy CrowdConnect  

10.11.2022 r. godz. 23:59  

Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy uzupełniającej (jeżeli 
wystąpi)  

Od 11.10.2022 r. do 15.11.2022 r. godz. 16:00  

Przydział akcji przez Emitenta   
w ciągu 14 dni od dnia zakończenia 
przyjmowania zapisów  

  
Terminy realizacji oferty publicznej mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu 
oferty publicznej, bez podania przyczyny takiej decyzji.  
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania 
zapisów w sytuacji, gdy łączna liczba akcji objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba akcji oferowanych 
w ramach oferty publicznej. Termin ten, zgodnie z art. 438 §1 KSH, nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia 
otwarcia subskrypcji.  
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Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów i terminu zawiązania zapisem  
  
Zapisy na akcje są przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną za pośrednictwem Platformy CrowdConnect, w ramach 
świadczenia na rzecz inwestora usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych. Firma Inwestycyjna pośredniczy w zbywaniu akcji Emitenta objętych niniejszą ofertą 
publiczną w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zasady składania zapisów na 
akcje na Platformie CrowdConnect zostały określone w Regulaminie Serwisu CrowdConnect.pl, dostępnym pod 
adresem https://crowdconnect.pl/terms-of-service 
  
Emitent ustalił cenę emisyjną za 1 akcję serii B Spółki w wysokości 6,70 zł każda (sześć złotych siedemdziesiąt groszy) 
co przy średnim kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 
30.09.2022 r.) wynoszącym 4,8698 zł implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na 
terytorium Unii Europejskiej w wysokości 616.370,28 EUR.  
  
Emisja akcji została podzielona na trzy transze:   

a. zapisy na akcje w ramach pierwszej transzy (Transza Dużych Inwestorów) będą przyjmowane w dniach od 
11.10.2022 r. do 12.10.2022 r. Emitent zaoferuje w ramach pierwszej transzy do 149.253 sztuki akcji serii 
B,   

b. zapisy na akcje w ramach drugiej transzy (Transza Małych Inwestorów, Transza CrowdConnect) będą 
przyjmowane w dniach od 13.10.2022 r. do 10.11.2022 r. Emitent zaoferuje w ramach drugiej transzy do 
448.000 sztuk akcji serii B.  

c. Emitent zastrzega, że w przypadku, gdy po upływie terminów przedstawionych powyżej pozostaną 
nieobjęte skutecznie akcje, tj. w przypadku braku złożenia zapisów na wszystkie akcje oferowane w drugiej 
transzy lub gdy nie została dokonana wpłata na akcje lub nie został przekazany poprawnie formularz zapisu 
na akcje, Emitent dopuszcza możliwość przyjmowania zapisów uzupełniających, nie dłużej niż do dnia  
15.11.2022 roku (Transza Uzupełniająca).  

 
W przypadku, gdy w ramach pierwszej transzy nie zostaną złożone zapisy na 149.253 akcji serii B, pozostałe akcje  
zostaną przesunięte do drugiej transzy. W przypadku, gdy w ramach drugiej transzy nie zostaną złożone zapisy na 
448.000 akcji serii B, pozostałe akcje mogą zostać zaoferowane w ramach transzy zapisów uzupełniających.  
   
Zapisy na akcje mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, zgodnie z trybem określonym w art. 437 
Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na Platformie CrowdConnect. Zapis 
na akcje podpisywany jest przez inwestora wyłącznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Firma Inwestycyjna poświadcza przyjęcie zapisu.   
  
W ramach pierwszej transzy Emitent nie ustalił ograniczeń co do minimalnego poziom jednorazowego zapisu na 
akcje serii B.    
  
W ramach drugiej transzy Emitent ustalił minimalny poziom jednorazowego zapisu na 75 (siedemdziesiąt pięć) akcji 
serii B, przy czym jeżeli ogólny poziom zapisów w ramach drugiej transzy przekroczy 447.925 (czterysta czterdzieści 
siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji 
pozostałych do 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) sztuk.  
  
W przypadku wystąpienia transzy uzupełniającej, Emitent nie ustalił ograniczenia minimalnego lub maksymalnego 
poziomu jednorazowego zapisu na akcje serii B.  
 
Przydziałem akcji objęte zostaną wyłącznie poprawnie złożone i opłacone zapisy na akcje.  
  
Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja 
nie będzie zgłoszona do zarejestrowania, upływa w dniu 30.03.2023 roku.  
  
Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w 
oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej  
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Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje są przyjmowane:   
a. w ramach Transzy Małych Inwestorów i Transzy Uzupełniającej – przez Firmę Inwestycyjną,  
b. w ramach Transzy Dużych Inwestorów – przez Emitenta.  

  
Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje są dokonywane za pośrednictwem systemu szybkich płatności 
internetowych prowadzonego przez Tpay, dostępnego na Platformie CrowdConnect, lub przelewem na wskazany 
w formularzu zapisu na akcje rachunek bankowy Emitenta (wyłącznie w przypadku zapisów składanych w ramach 
Transzy Dużych Inwestorów), nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia formularza zapisu na 
akcje, przy czym w przypadku przelewu na rachunek bankowy za chwilę dokonania wpłaty uznaje się moment 
uznania rachunku bankowego Emitenta. Skorzystanie z systemu szybkich płatności internetowych jest 
równoznaczne z dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy Firmy Inwestycyjnej.  
  
Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieprzydzieleniem akcji przez Emitenta. Skutkiem wniesienia 
wpłaty niepełnej jest przydzielenie przez Emitenta takiej liczby akcji, która możliwa jest do nabycia za wniesioną 
kwotę.   
Poprawnie złożony formularz zapisu na akcje nie zapewnia inwestorowi przydzielenia akcji, jeżeli nie została 
dokonana wpłata tytułem opłacenia zapisów na akcje objętych formularzem.  
Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na akcje. W 
szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.  
  
Szczególne zasady dotyczące inwestorów będących funduszami inwestycyjnymi i spółkami   
  
Poniższe zasady stosuje się wyłącznie do inwestorów będących funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi 
spółkami inwestycyjnymi lub innego rodzaju osobami prawnymi i spółkami, które zawodowo zajmują się 
inwestowaniem w instrumenty finansowe. W przypadku wskazanych powyżej podmiotów nie mają zastosowania 
zasady opisane w Dokumencie Ofertowym, które są sprzeczne z zasadami opisanymi poniżej.   
  
Zapisy na akcje są przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną. Zapisy na akcje mogą być złożone elektronicznie – przez 
przesłanie formularza zapisu, wypełnionego według ustalonego wzoru, pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
crowdconnect@dminc.pl w pliku w formacie pdf, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym w ramach profilu zaufanego ePUAP.  
  

Wzory formularzy zapisu na akcje zostaną udostępnione indywidualnie inwestorom przez Firmę Inwestycyjną.   
  
Zapis na akcje złożony przez inwestora zostanie wprowadzony przez Firmę Inwestycyjną do systemu Platformy 
CrowdConnect.  

  
Zapisy na akcje składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz 
poszczególnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, stanowią zapisy odrębnych 
inwestorów.  
  
Zapisy na akcje składane przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną w imieniu własnym odrębnie na 
rzecz poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez ZASI, stanowią zapisy odrębnych 
inwestorów.  
  
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na 
rzecz których zamierzają nabyć akcje, składają odrębne zapisy na rzecz osób, dla których zarządzający zamierzają 
nabyć akcje.  
  
Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje są dokonywane przelewem, na wskazany w formularzu zapisu na akcje 
rachunek bankowy Emitenta (w przypadku zapisów składanych w ramach Transzy Dużych Inwestorów) lub Firmy 
Inwestycyjnej (w przypadku zapisów składanych w ramach Transzy Małych Inwestorów i transzy uzupełniającej), 
nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia formularza zapisu na akcje, przy czym za chwilę 
dokonania wpłaty uznaje się moment uznania rachunku bankowego Emitenta lub Firmy Inwestycyjnej.   
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Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu wraz 
z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne  
  
Zapisy na akcje są bezwarunkowe oraz nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.   
  
W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na akcje do publicznej wiadomości zostanie udostępniony 
Suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem 
przydziału akcji, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła zapis przed 
udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Firmie 
Inwestycyjnej oświadczenie na piśmie, według wzoru zamieszczonego w formularzu stanowiącym załącznik do 
niniejszego Dokumentu Ofertowego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu. Jeśli 
zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału akcji w celu umożliwienia 
inwestorom uchylenia się od tych skutków prawnych.  
  
Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu należy przekazać drogą elektroniczną, na 
adres e-mail Firmy Inwestycyjnej crowdconnect@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane jest przez 
inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu 
zaufanego ePUAP).   
 
Wzór formularza wycofania zapisu na akcje został przedstawiony w rozdziale VII pkt 4. Niniejszego Dokumentu 
Ofertowego.  
  
Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych  
  
Przydział akcji zostanie dokonany przez Emitenta w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej w dniu 
29.11.2022 r.   
  
Dokonanie przydziału akcji nie pozbawia Emitenta prawa do dochodzenia naprawienia szkody wynikłej z niepełnego 
opłacenia złożonego zapisu.   
  
W przypadku, gdy liczba akcji objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie równa lub niższa od maksymalnej 
liczby oferowanych akcji, wszystkie opłacone zapisy na akcje zostaną zrealizowane w całości.  
  
W przypadku, gdy liczba akcji objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie wyższa od maksymalnej liczby 
oferowanych akcji, o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat tytułem opłacenia zapisów na akcje, a w 
przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia 
decyzji w sposób uznaniowy.  
  
W przypadku niedokonania przydziału akcji, środki wniesione na ich pokrycie zostaną niezwłocznie, nie później niż 
14 dni od dnia podjęcia przez Emitenta uchwały o przydziale akcji lub niedokonaniu przydziału akcji, zwrócone 
inwestorowi. Wpłata będzie zwracana w kwocie równej kwocie dokonanej wpłaty, bez potrącania jakiejkolwiek 
prowizji oraz bez odsetek.  
  
  
Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot  
  
Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na akcje będzie dokonane w dniu przydziału akcji.   
  
Zwrotu nadpłaconych kwot Firma Inwestycyjna dokona do 14 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu 
przydziału akcji. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącania jakiejkolwiek 
prowizji oraz bez odsetek.   
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W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje w związku z publikacją 
Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie do 14 dni roboczych od 
daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu.  
  
Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej 
przeprowadzenia  
  
Emitent może odwołać ofertę publiczną w sytuacji, gdy wystąpi:   
1) nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą 
mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta,  
2) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta.   
  
Emisja akcji serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:   
1) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego 
wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii B, lub   
2) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii B, lub  
3) prawidłowo nie zostaną złożone i opłacone zapisy na co najmniej 149.253 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy 
dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje serii B.   
  
W przypadku niedojścia do skutku oferty publicznej dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje serii B zostaną 
zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.   
  
Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu 
zwrotu wpłaconych kwot  
  
Informacja o dojściu bądź nie dojściu emisji akcji serii B do skutku zostanie opublikowana na Platformie 

CrowdConnect pod adresem https://crowdconnect.pl/campaigns/petgram oraz stronie internetowej Emitenta pod 

adresem https://petgram.pl/ofertapubliczna/ 

  
W przypadku niedojścia emisji akcji serii B do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych 
zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora, z którego została dokonana wpłata. Zwrot środków 
pieniężnych nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaconej bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w terminie 
do 14 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o nie dojściu do 
skutku emisji akcji serii B.  
  
Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu  
 
Informacja dotycząca odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie opublikowana na Platformie 
CrowdConnect pod adresem https://crowdconnect.pl/campaigns/petgram oraz stronie internetowej Emitenta pod 
adresem https://petgram.pl/ofertapubliczna/ 
  

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości 

wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz 

wskazanie czy cele emisji mogą ulec zmianie  

  

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości 

wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z nich, przedstawia poniższa 

tabela. Cele emisyjne zostały zaprezentowane zgodnie z priorytetami ich realizacji i kolejnością wydatkowania 

środków z emisji akcji serii B.   

 

Szczegółowy opis realizacji celów emisyjnych zaprezentowano w dziale IV pkt. 6.7. niniejszego Dokumentu.  
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Cel emisyjny Przewidywane nakłady Planowany termin realizacji 

Akwizycja podmiotu z branży Pet-Tech 500.000 PLN Q4 2022 

Rozwój funkcjonalności profili reklamowych 
oraz systemu reklamowego 

210.000 PLN Q4 2022 

Rozwój funkcjonalności video contentu 140.000 PLN Q1 2023. 

Rozwój funkcjonalności „Kalendarz Zwierzaka” 70.000 PLN Q3 2023 

Rozwój funkcjonalności „Anglojęzyczna wersja 
aplikacji” 

25.000 PLN Q2 2023 

Rozwój funkcjonalności Marketplace dla usług 
Dogwalking & Petsitting 

350.000 PLN Q3 – Q4 2023 

Rozwój funkcjonalności „Zaginione zwierzę w 
Twojej okolicy” 

70.000 PLN Q2 2023 

Rozwój funkcjonalności „Forum dyskusyjne” 210.000 PLN Q3 – Q4 2023 

Marketing programatyczny 712.500 PLN Q4 2022 – Q4 2023 

Influencer marketing 285.000 PLN Q4 2022 – Q4 2023 

Akcje promocyjne 427.500 PLN Q4 2022 – Q4 2023 

Suma 3.000.000 PLN  

Źródło: Emitent  

 

Zarząd Emitenta zaznacza, iż w przypadku zmiany strategii rozwoju, identyfikacji obszarów inwestycyjnych, które 

lepiej przyczynią się do wzrostu wartości Spółki lub innych przyczyn, wskazane cele emisyjne mogą ulec zmianie. 

Tym samym środki pozyskane z emisji akcji serii B mogą być wykorzystane na inne niż wskazane wyżej cele. 
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IV.  Dane o Emitencie i jego działalności  
 

1.  Podstawowe dane o Emitencie  

Dane teleadresowe  

  

  

 

  

Nazwa (firma):  Petgram Spółka Akcyjna 

Kraj:  Polska  

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa, Polska  

Numer KRS:    0000971823 

Oznaczenie Sądu:  

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII 

WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO 

REJESTRU SĄDOWEGO 

REGON:  385856576 

NIP:    9522205332 

Poczta e-mail:    info@petgram.pl 

Strona www:  www.petgram.pl  

 

Wskazanie czasu trwania Emitenta  

  

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.  

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent  

  

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 

Handlowych.   

  

Petgram S.A. została utworzona w wyniku przekształcenia spółki przekształcanej Petgram spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę przekształconą Petgram Spółka Akcyjna w dniu 13 kwietnia 

2022 r. na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 1627/2022 sporządzonego przez Notariusz Karolinę Rak-Wrońską, 

w Kancelarii Notarialnej w Warszawie. 

  

Petgram S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 maja 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla 

M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000971823.   

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania 

tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – 

przedmiot i numer zezwolenia, że wskazanie organu, który je wydał  
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Petgram S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 maja 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla 

M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000971823. 

 

Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w 

przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze 

wskazaniem organu, który je wydał.  

  

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody.   

  

2. Krótki opis historii Emitenta  

 

W poniższej tabeli zaprezentowano najważniejsze wydarzenia w historii Spółki  

  

DATA Wydarzenie 

Q2 2020 Poprzednik prawny Emitenta (to jest Petgram Sp. z o.o.) powstał na podstawie aktu 

zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 17 marca 2020 roku i został 

zarejestrowany w KRS dnia 26 marca 2020 roku pod firmą Petgram Sp. z o.o., o numerze 

KRS 0000835327. Kapitał zakładowy Spółki wyniósł 5.000 PLN. Założycielami zostali Jordan 

Jacek Wojsym-Antoniewicz oraz Monika Beata Goździalska. 

Q3 2020 Dnia 25 czerwca 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki (to jest 

poprzednika prawnego Emitenta – Petgram Sp. z o.o.) wyraziło zgodę na dokonanie 

inwestycji kapitałowej w Spółkę przez Black Swan Sp. z o.o. ASI Spółka Komandytowo 

Akcyjna wraz z dwoma osobami fizycznymi. 

Q3 2020 Dnia 25 czerwca 2020 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1455/2020 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Petgram Sp. z o.o. (poprzednika 

prawnego Emitenta) podjęło uchwałę  w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki z kwoty 5.000 PLN do kwoty 11.800 PLN, to jest o kwotę 6.800 PLN poprzez 

utworzenie 136 nowych udziałów. Udziały zostały objęte przez dotychczasowych 

wspólników, spółkę Black Swan Sp. z o.o. ASI Sp. K.A. oraz dwóch Aniołów Biznesu 

będących osobami fizycznymi. 

Kapitał zakładowy Spółki po podwyższeniu wynosił 11.800 PLN i dzielił się na 236 udziałów 

o wartości nominalnej 50 PLN. Nowoutworzone udziały zostały opłacone przez spółkę Black 

Swan Sp. z o.o. ASI Sp. K.A. oraz dwóch Aniołów Biznesu będących osobami fizycznymi 

wkładami pieniężnymi w wysokości 40.178,57 PLN za udział. Implikowało to wycenę Spółki 

na dzień podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości ok 9,5 mln PLN 

Q1 2021 Dnia 18 stycznia 2021 roku aplikacja Petgram zadebiutowała na systemach mobilnych 

Android (za pośrednictwem sklepu Google Play) oraz iOS (za pośrednictwem sklepu 

AppStore) 

Q1 2021 Dnia 19 lutego 2021 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 691/2021 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Petgram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(poprzednika prawnego Emitenta) podjęło uchwałę nr 4/2021 w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.800 PLN do kwoty 14.000 PLN, to jest o kwotę 

2.200 PLN poprzez utworzenie 44 nowych udziałów. Nowoutworzone udziały zostały 

objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki, tj. spółkę Black Swan Sp. z o.o. ASI Sp. K.A. 

oraz dwóch dotychczasowych wspólników spółki tj. Aniołów Biznesu będących osobami 

fizycznymi. Kapitał zakładowy Spółki po podwyższeniu wynosił 14.000 PLN i dzielił się na 

280 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN. Nowoutworzone udziały zostały opłacone 

przez spółkę Black Swan Sp. z o.o. ASI Sp. K.A. oraz dwóch Aniołów Biznesu będących 

osobami fizycznymi wkładami pieniężnymi w wysokości 28.409,09 PLN za udział. 
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Implikowało to wycenę Spółki na dzień podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 9 

mln PLN 

Q3 2021 Dnia 20 września 2021 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 4375/2021 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Petgram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(poprzednika prawnego Emitenta) podjęło uchwałę nr 3/2021 w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki z kwoty 14.000 PLN do kwoty 15.000 PLN, to jest o kwotę 

1.000 PLN poprzez utworzenie 20 nowych udziałów. Nowoutworzone udziały zostały 

objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki, tj. spółkę Black Swan Sp. z o.o. ASI Sp. K.A. 

oraz dwóch dotychczasowych wspólników spółki tj. Aniołów Biznesu będących osobami 

fizycznymi. Kapitał zakładowy Spółki po podwyższeniu wynosił 15.000 PLN i dzielił się na 

300 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN. Nowoutworzone udziały zostały opłacone 

przez spółkę Black Swan Sp. z o.o. ASI Sp. K.A. oraz dwóch Aniołów Biznesu będących 

osobami fizycznymi wkładami pieniężnymi w wysokości 25.000 PLN za udział. Implikowało 

to wycenę Spółki na dzień podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości 7,5 mln PLN 

Q2 2022 Dnia 13 kwietnia 2022 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1627/2022 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Petgram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(poprzednika prawnego Emitenta) podjęło uchwałę nr 2 w sprawie przekształcenia Spółki, 

zgodnie z którą przekształcono dotychczasową Spółkę w Spółkę Akcyjną. Petgram S.A. z 

siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2022 roku został zarejestrowany w KRS pod 

numerem 0000971823. 

Q3 2022 Dnia 30 września 2022 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 10032/2022 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie 

podjęło uchwałę nr 10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru w całości. Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki nastąpi 

o kwotę nie mniejszą niż 14.925,30 PLN i nie większą niż 44.800,00 PLN poprzez emisję akcji  

zwykłych na okaziciela serii B w liczbie nie mniejszej niż 149.253 i nie większej niż 448.000. 

WZA ustaliło cenę emisyjną akcji na poziomie 6,70 PLN 

Q3 2022 Dnia 30 września 2022 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 10032/2022 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie 

podjęło uchwałę nr 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez 

emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru w całości. Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki nastąpi 

o kwotę nie mniejszą niż 1,00 PLN i nie większą niż 29.850,70 PLN poprzez emisję akcji 

zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie mniejszej niż 10 i nie większej niż 298.507. 
 Źródło: Emitent 

  

 3.  Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia  

Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta  

  

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne 

składają się:  

a) kapitał zakładowy,  

b) kapitał zapasowy,  

c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.  

  

Kapitał zakładowy    

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 

240.000 PLN i dzieli się na 2.400.000 akcji, w tym:  

a. 2.400.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 
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Kapitał zakładowy został opłacony w całości.  

 

Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia przez wspólników Petgram Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie.  

 

Dnia 30 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petgram S.A. podjęło uchwałę 

numer 10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B, pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.  

Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii B kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 284.800,00 PLN i dzielił się 

na 2.848.000 akcji, w tym:  

a. 2.400.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

b. 448.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

 

Dnia 30 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Petgram S.A. podjęło uchwałę 

numer 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C, pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.  

Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii B i C kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 314.651,70 PLN i dzielił 

się na 3.146.507 akcji, w tym: 

a. 2.400.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

c. 448.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

d. 298.507 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.  

 

Kapitał zapasowy  

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 

nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 

wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał 

zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten 

nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.  

 

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 3.994.000 PLN 

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent wykazywał kapitały zapasowe w kwocie 3.769.000 PLN 

  

Inne kapitały  

Na dzień 31.12.2021 roku Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości 2.522.372,33 PLN, w ramach kapitału 

własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 14.000 PLN, kapitał zapasowy w wysokości 3.994.000 

PLN, stratę z lat ubiegłych w wysokości 160.850,15 PLN oraz stratę netto w wysokości 1.324.777,52 PLN. 

 

Na dzień 30.06.2022 roku Emitent wykazywał kapitał własny w wysokości 2.284.483,44 PLN, w ramach kapitału 

własnego wskazano pozycję kapitał podstawowy w wysokości 240.000 PLN, kapitał zapasowy w wysokości 

3.769.000 PLN, stratę z lat ubiegłych w wysokości 1.609.709,64 PLN oraz stratę netto w wysokości 114.806,92 PLN.  

 

Zasady tworzenia kapitałów  

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok 

obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału 

zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a 

pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.  

Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego 

bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu, czy też nie, a jeśli nie 

– wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.  
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Emitent oświadcza, że nie generuje dodatnich przepływów i wyników z działalności operacyjnej pozwalającej na 

pokrycie jego potrzeb w najbliższych 12 miesiącach. 

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Emitent posiadał 19.985,44 zł środków pieniężnych. W 1 połowie 2022 r. wygenerował 

141.666,26 PLN przychodów netto ze sprzedaży przy kosztach działalności operacyjnej na poziomie 379.371,47 PLN. 

Strata wygenerowana w 1 połowie 2022 roku wyniosła 238.888,89 PLN. 

Emitent zamierza pokryć potrzeby wpływami z emisji akcji serii B w kwocie  do 3,0 mln PLN. Szczegółowy 

harmonogram wydatkowania środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii B został  przedstawiony w rozdziale 

IV punkcie 6.7 niniejszego Dokumentu – cele emisyjne. 

Zgodnie z prognozami przedstawionymi w rozdziale IV punkcie 6.8 niniejszego Dokumentu Emitent zamierza 

osiągnąć próg rentowności w 2024 roku. 

 

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

  

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.   

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 

uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 

akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia 

praw obligatariuszy do nabycia tych akcji  

  

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.  

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu przewidującego 

upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego – może być 

podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie 

ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie  

  

Statut Emitenta przewiduje upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 

docelowego. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału 

docelowego poprzez - jednokrotną lub wielokrotną - emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela nowych serii o 

wartości nominalnej 0,10 PLN każda i w liczbie nie większej niż 240.000 akcji o łącznej wartości nominalnej nie 

wyższej niż 24.000 PLN, tj. nie więcej niż 24.000 PLN, W ramach upoważnienia Zarząd jest upoważniony do 

emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego nie później niż w trzy 

lata od dnia wpisania Spółki do rejestru, to jest do dnia 28.05.2025 roku. W ramach upoważnienia Zarząd za zgodą 

Rady Nadzorczej może wydawać akcje w zamian za wkłady niepieniężne. Kapitał docelowy na dzień sporządzenia 

niniejszego Dokumentu nie został zarejestrowany w KRS.  

  

4. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe 

Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe  

  

Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są i nie były notowane na żadnym rynku 

instrumentów finansowych. 

  

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego 

działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy 

kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i 

powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub 

nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta  

  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka Petgram S.A. nie wchodzi w skład żadnej grupy kapitałowej.  
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Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:   

  

a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,   

  

Jordan Jacek Wojsym-Antoniewicz pełniący funkcję Prezesa Zarządu posiada 720.000 akcji serii A, co stanowi 30% 

udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta.  

 

Zbigniew Opęchowski, pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta posiada 240.000 akcji serii A, co stanowi 

10% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Emitenta. 

 

b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta 
a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,   

Monika Goździalska, posiadająca 720.000 akcji serii A, co stanowi 30% udziału w kapitale zakładowym i głosach na 

WZA jest osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym członka Rady Nadzorczej Emitenta, Pana 

Bartosza Michała Kotlińskiego.  

 

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w ramach bieżących prac nad rozwojem aplikacji Petgram współpracuje 

również z zewnętrznym software housem, którego właścicielem jest Pan Bartosz Kotliński – Członek Rady 

Nadzorczej Emitenta, który wspiera Emitenta w pracach programistycznych. Współpraca odbywa się na zasadach 

rynkowych.  

 

Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji posiada 480.000 akcji serii A, co stanowi 20% udziału w kapitale 

zakładowym i głosach na WZA Emitenta. Komplementariuszem Black Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. w likwidacji jest 

Black Swan Sp. z o.o., której członkiem Zarządu jest Pani Joanna Namysł (uwidoczniona w KRS jako Joanna 

Zielińska). Pani Joanna Namysł (uwidoczniona w KRS jako Joanna Zielińska) jest członkiem Rady Nadzorczej 

Emitenta. 

 

c) pomiędzy emitentem a firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub podmiotami z nią powiązanymi  

Nie występują powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Domem Maklerskim INC S.A. oraz 

Emitentem. 

 

6.  Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to 

istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej 

i emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

6.1. Charakterystyka działalności Emitenta  

  

Petgram S.A. (działając wcześniej pod nazwą i formą prawną Petgram Sp. z o.o., która powstała w marcu 2020 roku, 
a w drugim kwartale 2022 roku została przekształcona w Petgram S.A.) jest spółką produktową, która  prowadzi 
podstawową działalność w branży technologicznej, w segmencie aplikacji mobilnych oraz w sprzedaży urządzeń 
GPS, będących komplementarnym rozszerzeniem funkcjonalności oferowanej przez Spółkę aplikacji mobilnej. 
Petgram S.A. jest twórcą i właścicielem aplikacji mobilnej Petgram będącej połączeniem lokalizatora GPS dla 
zwierząt z portalem społecznościowym. Aplikacja Emitenta oferuje funkcje portalu społecznościowego, funkcje 
bezpieczeństwa GPS, sklep Petgram Marketplace oraz wbudowany w system program lojalnościowy Petcoin. 
Aplikacja przeznaczona jest dla właścicieli zwierząt domowych (w tym głównie psów i kotów, ale także innych 
zwierząt takich jak gryzonie, ryby, pająki, gady, płazy etc.). Aplikacja mobilna przeznaczona jest na systemy 
operacyjne Android i iOS.  
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Założycielami poprzednika prawnego Emitenta, to jest Petgram Sp. z o.o. byli Monika Goździalska, prywatnie 
właścicielka czterech psów oraz Jordan Wojsym-Antoniewicz, prywatnie właściciel psa i trzech kotów, którzy 
stwierdzili, że brak jest na rynku produktu, który odpowiada w sposób jednoczesny na ich potrzeby, które są typowe 
dla właścicieli zwierząt, czyli potrzeby bezpieczeństwa ich zwierzaka, potrzebę motywacji do aktywności oraz 
zabawy i interakcji z innymi właścicielami zwierząt, a także łatwego dostępu do szerokiej gamy artykułów 
zoologicznych. W odpowiedzi na wskazane potrzeby Monika Goździalska (akcjonariuszka Emitenta) i Jordan 
Wojsym-Antoniewicz (Prezes Zarządu Emitenta) rozpoczęli projekt Petgram. Na stworzenie i rozwój produktu  
Petgram poprzednik prawny Emitenta pozyskał łącznie 3 mln PLN w drodze podwyższeń kapitału zakładowego, 
objętych przez dwóch inwestorów o charakterze „aniołów biznesu” będących osobami fizycznymi oraz spółkę Black 
Swan Sp. z o.o. ASI S.K.A. 
 
Emitent sprzedaje również dedykowane urządzenia GPS dla zwierząt domowych, będące komplementarnym 
uzupełnieniem funkcjonalności aplikacji. Po podłączeniu urządzenia GPS do aplikacji użytkownik otrzymuje dostęp 
do wielu funkcji lokalizacyjnych GPS, w tym śledzenie lokalizacji zwierzęcia 24/7, tak zwaną „bezpieczną strefę”, 
monitor aktywności oraz historię i statystyki spacerów, a także możliwość udziału w wyzwaniach i konkursach 
wykorzystujących GPS. Dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji z wykorzystaniem zintegrowanego z aplikacją 
lokalizatora GPS wymaga zakupu planu subskrypcyjnego rozliczanego w ujęciu miesięcznym. Działanie aplikacji bez 
dedykowanego, zewnętrznego urządzenia GPS jest darmowe z ograniczoną funkcjonalnością np. o funkcję 
bezpiecznej strefy. Monitorowanie historii aktywności czy statystyk ze spacerów zwierzaka jest możliwe z 
wykorzystaniem systemu GPS wbudowanym w urządzenie mobilne, na którym zainstalowana jest aplikacja 
Petgram.  
Aplikacja Petgram została udostępniona użytkownikom 18 stycznia 2021 roku (debiutując w cyfrowych sklepach z 
aplikacjami mobilnymi – App Store i Google Play). Udostępnieniu aplikacji szerokiemu gronu użytkowników 
towarzyszyła akcja promocyjna w celu zgromadzenia pierwszych kilku tysięcy użytkowników, traktowanych przez 
Emitenta jako grupa testerska. Petgram S.A. utrzymując stały kontakt z użytkownikami skupił się na poprawie 
stabilności działania aplikacji, optymalizacji aplikacji oraz rozwoju jej funkcjonalności. Pomimo braku 
zorganizowanej akcji promocyjnej do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu aplikacja zgromadziła społeczność 
niemal 26.500 aktywnych użytkowników. Łącznie aplikacja została pobrana niemal 67 tysięcy razy w 105 krajach 
pomimo posiadania jedynie polskiej wersji językowej aplikacji.  
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Spółka jest we wczesnej fazie rozwoju, to znaczy nie generuje 
dodatnich przepływów finansowych. Spółka wygenerowała przychody ze sprzedaży za 2021 rok w wysokości 
173.346 PLN, a z powodu prowadzonych prac programistyczno-rozwojowych wygenerowała stratę netto za 
wskazany rok w wysokości 1.324.777 PLN. W pierwszym półroczu 2022 roku przychody ze sprzedaży Emitenta 
(biorąc pod uwagę wyniki poprzednika prawnego Emitenta, to jest Petgram Sp. z o.o.) wyniosły 141.665 PLN, a ze 
względu na dalszy rozwój produktu i brak przeprowadzonej akcji marketingowej Spółka wygenerowała stratę netto 
w wysokości 238.888 PLN. Suma bilansowa Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosła 2.483.951 PLN. Spółka 
posiada określoną strategię rozwoju i komercjalizacji swojego produktu, co zostało szerzej opisane w dziale IV pkt. 
6.7. niniejszego Dokumentu.  
 

 
 

6.2. Produkt Spółki 

 

Aplikacja Petgram  

Aplikacja mobilna Petgram stworzona przez Emitenta jest projektem informatycznym łączącym funkcje lokalizatora 

GPS dla zwierząt z portalem społecznościowym skierowanym dla właścicieli zwierząt i firm oferujących im usługi. 

Aplikacja mobilna Petgram przeznaczona jest na platformy mobilne Android oraz iOS. Główne funkcje aplikacji 

Petgram to portal społecznościowy, funkcje bezpieczeństwa GPS, sklep Petgram Marketplace oraz program 

lojalnościowy Petcoin. 
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Źródło: Emitent 

Poniżej zaprezentowano funkcjonalności aplikacji Petgram: 

 

Portal społecznościowy Petgram 

Każdy użytkownik, który pobierze darmową aplikację Petgram ma możliwość dołączenia do społeczności aplikacji 

poprzez stworzenie profilu swojego zwierzęcia. Funkcje społecznościowe wbudowane w aplikację takie jak 

obserwowanie znajomych, udostępnianie postów czy branie udziału w konkursach w opinii Zarządu Emitenta 

pozwalają na zwiększenie zaangażowania i więzi między członkami społeczności Petgram. Funkcje portalu 

społecznościowego umożliwiają:  

Utworzenie profilu zwierzaka poprzez nadanie mu unikalnej nazwy, wybór gatunku i rasy zwierzęcia (gatunki 

dostępne w aplikacji to: psy, koty, żaby, owady, gryzonie, żółwie, pająki, gady, ptaki, ryby, płazy, węże, chomiki, 

ssaki, świnki morskie i zajęczaki). Użytkownik portalu może utworzyć do 10 profili zwierzaka w ramach jednego 

konta, dzięki czemu każde zwierzę posiadane przez użytkownika aplikacji może posiadać swój indywidualny profil.  

Udostępnianie postów – użytkownik w ramach profilu zwierzaka może udostępniać jego zdjęcia. Zgodnie ze 

strategią działalności Emitenta, Petgram S.A. zamierza udostępnić funkcjonalność publikacji i udostępniania filmów 

zwierzaków, co zostało szerzej opisane w dziale IV pkt 6.7 niniejszego Dokumentu. Użytkownik może przeglądać 

zdjęcia innych użytkowników, dodawać komentarze i zostawiać pod zdjęciami „łapki”, będące formą pozytywnej 

interakcji na aktywność innego użytkownika w aplikacji.  

Użytkownicy aplikacji mogą poznawać innych użytkowników aplikacji nie tylko poprzez wchodzenie z nimi w 

interakcję za pomocą „łapek” , ale także poprzez obserwowanie profili innych użytkowników, czat z innymi 

użytkownikami, w tym czaty grupowe oraz udział w wydarzeniach organizowanych w aplikacji, a mających miejsce 

w realnym świecie, np. w formie wspólnego spaceru i zabaw zwierzaków z innymi użytkownikami aplikacji.  

 

 
Źródło: Emitent 

Funkcje bezpieczeństwa GPS 
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Dla użytkowników aplikacji, którzy potrzebują żeby ich zwierzak był pod stałym nadzorem i ochroną, Emitent 

oferuje fizyczny lokalizator GPS Petgram, będący w pełni zintegrowany z aplikacją, który został szerzej opisany w 

dziale IV pkt 6.2 niniejszego Dokumentu. Funkcje GPS w aplikacji Petgram umożliwiają:  

Śledzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym (np. odświeżając lokalizację w interwałach 10 minutowych, co ma na 

celu oszczędzanie baterii urządzenia GPS) przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Aplikacja umożliwia wyznaczenie tzw. 

„bezpiecznej strefy”, dzięki czemu użytkownik otrzyma powiadomienie w przypadku opuszczenia jej przez zwierzę 

z aktywnym urządzeniem GPS. Aplikacja umożliwia rejestrowanie tras spacerowych i mierzenie wybranych 

statystyk takich jak przebyty dystans, spalone kalorie czy łączny czas na spacerze. Monitor aktywności zwierzaka 

umożliwia również celów aktywności spacerowych oraz przegląd historii spacerów. Aplikacja umożliwia udział w 

wyzwaniach spacerowych i zdobywanie odznak w aplikacji. Funkcje lokalizacyjne umożliwiają również 

udostępniane lokalizacji zwierzęcia znajomym.  

 

 
Źródło: Emitent 

Petgram Active 

Usługa Petgram Active umożliwia dostęp do ograniczonych funkcji lokalizacyjnych w aplikacji za darmo, bez 

wykorzystania dedykowanego, zewnętrznego urządzenia GPS. W usłudze Petgram Active do określenia lokalizacji 

aplikacja wykorzystuje GPS wbudowany w urządzenie mobilne na którym zainstalowana jest aplikacja. Petgram 

Active umożliwia monitorowanie aktywności spacerów, śledzenie lokalizacji na mapie, rejestrowanie tras 

spacerowych, udostępnianie lokalizacji znajomym oraz uczestniczenie w wyzwaniach GPS podczas spacerów ze 

zwierzęciem.  

 

 
Źródło: Emitent 

Program lojalnościowy Petcoin 

Aplikacja Emitenta posiada rozbudowany system gratyfikacji użytkowników, w ramach którego użytkownicy mogą 

zdobywać punkty, tzw. Petcoin w zamian za wykonywanie wyzwań terenowych z wykorzystaniem technologii GPS 

(np. poprzez przejście przez tzw. fontanny petcoinów czyli generowane losowo przez autorski algorytm aplikacji 

punkty na mapie, których przejście dodaje użytkownikowi określoną liczbę Petcoinów, co ma w założeniu 
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urozmaicić trasy spacerowe użytkowników aplikacji). Użytkownicy mogą zdobywać Petcoiny wykonując wiele 

czynności w aplikacji, takich jak branie udziału w konkursach czy wyzwaniach.  

Użytkownicy aplikacji mają możliwość wymiany Petcoinów na rzeczywiste produkty dostępne w wewnętrznym 

sklepie w aplikacji, wymiany Petcoinów na zniżki na rzeczywiste produkty dostępne w wewnętrznym sklepie w 

aplikacji lub wymiany Petcoinów na karmę dla zwierząt w ramach zbiórki charytatywnej organizowanej przez 

Emitenta wraz z dystrybutorem karmy dla zwierząt marki Brit oraz organizacji społecznej Pogotowie dla Zwierząt.  

 

 
Źródło: Emitent 

Sklep Petgram Marketplace 

Aplikacja Petgram posiada wbudowany w nią sklep Petgram Marketplace, który będzie oferował szeroką gamę 

produktów zoologicznych dla użytkowników aplikacji. Sklep już teraz (to jest na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu) umożliwia użytkownikom wykorzystanie punktów z programu lojalnościowego Emitenta – Petcoin. 

Użytkownicy mogą zakupić produkty ze zniżką za Petcoiny. Zamiarem Emitenta jest współpraca z partnerami 

biznesowymi posiadającymi w swojej ofercie wysokojakościowe produkty, które będą oferowane użytkownikom 

aplikacji w ramach sklepu Petgram Marketplace. Emitent czerpie prowizję od partnera biznesowego liczoną od 

każdego produktu zakupionego przez użytkowników aplikacji w sklepie Petgram Marketplace.  

 

 
Źródło: Emitent 

 

Lokalizator GPS Petgram 

Cena: 239 zł 

Kraj produkcji: Chiny 

Kanały sprzedaży: Sklep Petgram na stronie internetowej Emitenta 

Średnia waga modelu: 40g 

Wymiary: 5cm x 4 cm x 1,6 cm 

Obroża: Sprzedawana w wersjach S, M, L i XL oraz Kot. Obroże dla psów pasują na obwód szyi od 22 cm do 55 cm i 

mają szerokość 2 cm, a obroże dla kotów pasują na obwód szyi  od 15 cm do 21 cm i mają szerokość 1 cm.  
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Opis: Specjalny lokalizator GPS umieszczony na obroży zwierzęcia pozwala na uzyskanie dostępu do nowych funkcji 

w aplikacji Petgram, które zapewniają rozrywkę i dane analityczne użytkownikowi aplikacji oraz bezpieczeństwo 

zwierzęcia podczas spacerów. Aplikacja dzięki urządzeniu monitoruje lokalizację zwierzęcia. Istnieje również 

możliwość wyznaczania stref, w których pupil może się poruszać, a gdy przekroczy daną strefę, aplikacja wysyła 

powiadomienie właścicielowi. Urządzenie również monitoruje formę i aktywność na spacerach zwierzęcia. 

 
 Źródło: Emitent 

 

Emitent importuje produkowane na zamówienie lokalizatory GPS od dostawcy z Chin, które charakteryzują się  

zwiększoną baterią oraz indywidualnym brandingiem Petgram, w porównaniu z lokalizatorami GPS oferowanymi 

przez producenta dla innych odbiorców na rynku.  

Lokalizator GPS posiada wbudowaną kartę SIM, która umożliwia funkcjonowanie usługom GPS lokalizatora oraz 

łączność z serwerami Emitenta. W celu obsługi kart SIM Emitent wynegocjował ze spółką Polkomtel Sp. z o.o. 

preferencyjne warunki na dostawy i obsługę kart SIM montowanych w lokalizatorze. Do ciągłej obsługi 

wbudowanych w lokalizator kart SIM niezbędne są opłaty na rzecz ich dostawcy, dlatego Emitent oferuje urządzenie 

wraz z planami subskrypcyjnymi rozszerzającymi funkcjonalności aplikacji Petgram, a także pokrywającymi koszt 

obsługi wbudowanej karty SIM oraz zapewniającymi strumień przychodowy do Spółki.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent oferuje następujące pakiety subskrypcyjne:  

• 1 miesiąc subskrypcji w cenie 19.90 PLN 

• 6 miesięcy subskrypcji w cenie 99,90 PLN (w cenie promocyjnej, standardowa cena wynosi 119,40 PLN) 

• 12 miesięcy subskrypcji w cenie 179,90 PLN (w cenie promocyjnej, standardowa cena wynosi 238,80 PLN) 

 

Pakiety subskrypcyjne zawierają dostęp do następujących funkcjonalności w aplikacji Petgram:  

1. Interaktywną mapę 

2. Bezpieczną strefę (geofence) 

3. Śledzenie lokalizacji Live 

4. Monitoring aktywności 

5. Udostępnianie lokalizacji znajomym 

6. Funkcję spaceru Live 

7. Statystyki i historię spacerów 

8. Wyzwania i odznaki GPS  

 

Emitent po zakupie lokalizatora GPS udostępnia jeden miesiąc bezpłatnej subskrypcji. Na dzień sporządzenia 

niniejszego Dokumentu Emitent posiadał 1.167 aktywnych subskrypcji GPS. Emitent ocenia lifetime value 

subskrybentów na od 113 PLN do 193 PLN.  



 

 
   Dokument Ofertowy Petgram S.A. 

  

   Strona | 72   

  

 

6.3. Statystyki aplikacji Petgram 

 

Emitent upublicznił aplikację Petgram w styczniu 2021 roku w sklepach z aplikacjami mobilnymi GooglePlay i App 

Store. Udostępnieniu aplikacji szerokiemu gronu użytkowników towarzyszyła akcja promocyjna w celu 

zgromadzenia pierwszych kilku tysięcy użytkowników, traktowanych przez Emitenta jako grupa testerska. Petgram 

S.A. utrzymując stały kontakt z użytkownikami, uwzględniając ich sugestie skupił się na poprawie stabilności 

działania aplikacji, optymalizacji aplikacji oraz rozwoju jej funkcjonalności, nie pozyskując w sposób aktywny 

nowych użytkowników aplikacji Petgram. 

 

Poniżej przedstawione zostały kluczowe statystyki aplikacji Petgram według danych na dzień 31 sierpnia 2022 roku.  

 

Instalacje aplikacji 65.613 

Dodane posty 101.120 

Dodane komentarze 133.937 

Polubienia „łapki” 1.820.660 

Średni czas spędzony przez użytkownika w aplikacji 30 minut i 29 sekund 
Źródło: Emitent 

 

Na dzień 31 sierpnia 2022 roku Spółka posiadała 1.167 aktywnych subskrybentów usług lokalizacyjnych GPS.  

 

Emitent zaznacza, że od stycznia 2021 roku do końca sierpnia 2022 roku użytkownicy aplikacji Petgram korzystając 

z funkcji lokalizacyjnych Petgram odbyli około 110.000 spacerów o średniej długości 2,4 kilometra, natomiast średni 

czas spaceru wyniósł około 53 minut. W analizowanym okresie łącznie podczas spacerów zostały zdobyte 244.593 

wyzwania GPS, które polegały na przejściu określonego w zadaniu dystansu. Dodatkowo od stycznia 2021 roku do 

końca sierpnia 2022 roku użytkownicy odwiedzili około 166.000 Fontann Petcoinów. Łączna długość wszystkich 

spacerów  użytkowników z aplikacją w analizowanym okresie wyniosła około 264.000 kilometrów. Emitent na 

podstawie danych spacerowych użytkowników zaobserwował u 44% użytkowników wzrost długości spacerów, 30% 

pozostało na tym samym poziomie, a u 26% użytkowników długość spacerów zmalała.  

 

Zarząd Emitenta wskazuje, że według kohorty średnia retencja płatnych subskrybentów aplikacji na dzień 

sporządzenia niniejszego Dokumentu kształtuje się następująco:  

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Średni 
% 

retencji 
80% 62% 53% 48% 44% 41% 38% 36% 35% 34% 34% 

Źródło: Emitent 

 

Lifetime Value klienta subskrypcyjnego (czyli ocena wartości klienta w czasie w rozumieniu wartości przyszłych 

przepływów pieniężnych związanych z relacjami z klientem) według danych na dzień 30 sierpnia 2022 roku 

przedstawia poniższy wykres:  
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Źródło: Emitent 

 

W okresie od stycznia 2021 roku do końca sierpnia 2022 roku stronę internetową Emitenta odwiedziło 83.239 

użytkowników podczas 202.734 sesji, której średni czas wynosił 68 sekund. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu profil firmowy Emitenta na platformie społecznościowej Facebook 

obserwuje 12.916 użytkowników, a zasięgi postów zamieszczanych przez Emitenta w okresie od stycznia 2021 roku 

do dnia 30 sierpnia 2022 roku wyniosły 2.460.209 użytkowników.  

Emitent posiada również profil firmowy na platformie społecznościowej Instagram, który na dzień sporządzenia 

niniejszego Dokumentu obserwuje 11.782 użytkowników, a zasięgi postów zamieszczanych przez Spółkę w okresie 

od stycznia 2021 roku do dnia 30 sierpnia 2022 roku wyniosły 968.885 użytkowników.  

 

 

6.4. Schemat organizacyjny  

 

Zespół pracowniczy Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu składa się z trzech osób, w tym 

jednoosobowego Zarządu Spółki, specjalisty do spraw obsługi klienta oraz programisty. Cały zespół Spółki 

współpracuje z Emitentem na mocy umów cywilno-prawnych, co jest zjawiskiem typowym dla przedsiębiorstw 

działających w branży IT. Struktura zespołu Emitenta, będącego na wczesnej fazie rozwoju działalności jest płaska.  

 

Do kluczowych członków zespołu zalicza się: 

• Prezes Zarządu Petgram S.A., który posiada kilkuletnie doświadczenie w procesie tworzenia i rozwoju 

strategii produktu. Specjalizuje się w tworzeniu kampanii kreatywnych i wdrażaniu nowoczesnych strategii 

marketingowych.  

• Programista z ponad czteroletnim doświadczeniem programistycznym, wyspecjalizowany w językach 

programistycznych TypeScript oraz Rust.  

 

Kluczowymi współpracownikami Emitenta są również trzej członkowie Rady Nadzorczej Petgram S.A., którzy 

aktywnie uczestniczą w działaniach Spółki i wspierają ją w wybranych obszarach działalności: 

• Sebastian Mardyło – prawnik, od 2017 roku zdobywał doświadczenie w warszawskich kancelariach 

prawnych, wspiera Spółkę w zakresie obsługi prawnej.  

• Bartosz Kotliński – wspiera Spółkę w zakresie marketingu, zarządzania projektem Petgram, współpracy z 

kluczowymi partnerami biznesowymi oraz swoim doświadczeniem w zakresie nowoczesnych technologii.  

• Rafał Węgrzyniak – pełni funkcję inżyniera oprogramowania projektu Petgram. Wspiera działania Emitenta 

swoim doświadczeniem w zakresie tworzenia oprogramowania dla branży e-commerce.  

 

Emitent w ramach strategii rozwoju działalności planuje rozszerzyć zespół pracowniczy Spółki, co zostało szerzej 

opisane w dziale IV pkt 6.7. niniejszego Dokumentu.  
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Jednocześnie Emitent wskazuje, że w ramach bieżących prac nad rozwojem aplikacji Petgram współpracuje również 

z zewnętrznym software housem,  którego właścicielem jest Pan Bartosz Kotliński – Członek Rady Nadzorczej 

Emitenta, który wspiera Emitenta w pracach programistycznych. Współpraca odbywa się na zasadach rynkowych.  

 

6.5. Kanały sprzedaży i sposoby pozyskiwania klientów 

  

Petgram S.A. na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu jest na wczesnym etapie rozwoju w zakresie budowania 

świadomości i rozpoznawalności marki wśród klientów. Główną grupą docelową Emitenta są osoby w wieku 20 – 

49 lat ze względu na wzmożoną aktywność oraz zainteresowanie nowoczesnymi trendami na rynku 

technologicznym i zwierzęcym. Według Emitenta osoby z tej grupy charakteryzują się większą skłonnością do 

wydatków na usługi dla zwierząt, nowe akcesoria zwierzęce czy kosztowne leczenie.  

 

Emitent w pierwszych etapach rozwoju skupiał się na ekspansji na rynku polskim. Według danych opublikowanych 

przez Eurostat oraz serwis Statista.com na 5 mieszkańców Polski przypada 1 pies co daje 3 miejsce w Europie oraz 

1 kot na prawie 6 mieszkańców, co plasuje Polskę na 6 miejscu w Europie. W Polsce występuje ponad 17 mln 

zwierząt domowych, wśród tej grupy 42% stanowią psy, a 35% koty. Wskazane dane Zarząd Emitenta konwertuje 

na grupę docelową Spółki na rodzimym rynku na poziomie około 11 mln Polaków. Zespół Petgram S.A. w pierwszej 

kolejności zamierza skupić się pozyskaniu użytkowników w miastach powyżej 100.000 mieszkańców, w których 

liczba właścicieli zwierząt domowych w grupie docelowej Emitenta wynosi 2,2 miliony. Spółka szacuje wstępny 

rynek, do którego można dotrzeć w pierwszej fazie rozwoju aplikacji na poziomie 0,9 mln  użytkowników w Polsce.  

 

Do narzędzi pozyskiwania klientów wykorzystywanych przez Emitenta należy marketing programatyczny (czyli 

zautomatyzowany system kupna i sprzedaży reklam internetowych), SEM (czyli Search Engine Marketing – z ang. 

marketing w wyszukiwarkach) oraz ASO (App Store Optimalization – z ang. optymalizacja dla sklepów z aplikacjami) 

Działania te obejmują zakup powierzchni reklamowej dla produktów Spółki w Internecie na podstawie preferencji 

użytkowników, ich historii wyszukiwania oraz zainteresowań. Przeprowadzane są kampanie linków 

sponsorowanych, a także pozycjonowane są produkty Emitenta w wyszukiwarkach Internetowych. Według prognoz 

przygotowanych przez Emitenta poziom wydatków Spółki na tego typu kampanie reklamowe od końca 2023 roku 

będzie fluktuował na poziomie 60 – 80 tys. PLN miesięcznie z odchyleniami w dół w okresach jesienno-zimowych.  

 

Spółka stosuje również influencer marketing, to znaczy współpracuje z influencerami (znanymi osobami w 

serwisach społecznościowych) w celu zyskania na popularności produktu Emitenta oraz zbudowania zaufania do 

niego. W uznaniu Zarządu Emitenta, Spółka posiada rozbudowaną społeczność wokół projektu, która oddolnie 

angażuje się w reklamę produktu w mediach społecznościowych, np. poprzez zamieszczanie screenów z aplikacji 

Emitenta w innych mediach społecznościowych. Współpraca z influencerami na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu odbywa się na zasadach partnerskich, afiliacyjnych lub barterowych. Na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu Spółka współpracuje z influencerami takimi jak: Monika Goździalska (akcjonariuszka Emitenta, 

posiadająca 153.000 obserwujących na portalu społecznościowym Instagram) czy Katiczikss (posiadająca 175.000 

obserwujących na portalu społecznościowym Instagram). Emitent planuje dalej rozbudowywać bazę influencerów 

z którymi współpracuje, w szczególności microinfluencerów (posiadających od 1000 do 100.000 obserwujących w 

mediach społecznościowych) oraz petinfluencerów (czyli tworzących treści okołozwierzęce). Emitent planuje 

współpracę z twórcą Prawo Marcina, publikującym między innymi treści na platformie społecznościowej TikTok, 

którego profil obserwuje ponad 1,6 mln osób (Prawo Marcina posiada również 110.000 subskrybentów na 

platformie YouTube, oraz 160.000 obserwujących na platformie społecznościowej Instagram). Emitent zakłada 

wydatki na promocję za pomocą influencerów na poziomie 50.000 PLN miesięcznie od końca 2023 roku z sezonową 

fluktuacją, to jest nasileniem akcji promocyjnych w okresach letnich i jesienno-zimowych oraz zmniejszeniem akcji 

promocyjnych z wykorzystaniem influencerów w okresach zimowych i wiosennych.  

 

Emitent włącza się w działalność charytatywną na rzecz zwierząt oraz schronisk np. poprzez zbiórkę karmy we 

współpracy z dystrybutorem karmy dla zwierząt firmą Brit, co ma pośrednie przełożenie na działania marketingowe 

Emitenta. W pierwszej edycji tego typu akcji wzięło udział około 1100 osób i zebrano 1000 kg karmy przekazanej 
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organizacji społecznej Pogotowie dla Zwierząt. Spółka współpracuje również z innymi przedsiębiorstwami z branży 

zoologicznej stawiając na produkty dla zwierząt klasy premium w celu zapewnienia jak najwyższych standardów 

żywieniowych jak i bezpieczeństwa zwierząt.  

 

Kolejną formą marketingu prowadzoną przez Spółkę jest prowadzenie mediów społecznościowych Spółki, w tym 

fanpage’u Emitenta na platformie społecznościowej Facebook, który na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu 

ma niemal 13.000 polubień (obserwujących). Posty udostępniane przez administratorów strony uzyskują średnio 

kilkadziesiąt reakcji użytkowników.  

 

 

6.6. Analiza finansowa działalności Emitenta  

  

Prezentowane dane finansowe Emitenta za rok obrotowy 2020, 2021 oraz pierwsze półrocze 2022 roku zostały 

podzielona na dwa warianty ze względu na krótką działalność Emitenta.  

Skrócony Bilans za 2020 rok obejmuje okres od utworzenia poprzednika prawnego Emitenta, to jest spółki Petgram 

Sp. z o.o. dnia 26 marca 2020 roku do dnia bilansowego 31 grudnia 2020 roku, Bilans za rok obrotowy 2021 oraz 

bilans na dzień 30 czerwca 2022 roku – okres pierwszego półrocza 2022 roku obejmuje moment zmiany formy 

prawnej prowadzonej działalności z Petgram Sp. z o.o., na Petgram S.A. (akt notarialny z dnia 13 kwietnia 2022 roku, 

rejestracja zmiany formy prawnej w KRS z dnia 28 maja 2022 roku).  
Pozycja Bilansu (Dane w PLN) Na dzień 31 

grudnia 2020 r. 

Na dzień 31 

grudnia  2021 r. 

Na dzień 30 

czerwca 2022 r. 

Aktywa trwałe, w tym: 360 212,00 180 106,00 90 052,95 

Wartości niematerialne i prawne 360 212,00 180 106,00 90 052,95 

Aktywa obrotowe, w tym: 2 549 209,00 2 501 630,41 2 393 898,86 

Zapasy (zaliczki na towary i usługi) 2 469 133,00 1 711 948,30 1 709 924,32 

Należności krótkoterminowe 36 835,00 39 660,86 78 826,43 

Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki 

pieniężne) 

43 241,00 241 916,72 19 985,44 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

0,00 508 104,53 585 162,67 

Suma bilansowa 2 909 421,00 2 681 736,31 2 483 951,81 

Kapitał (fundusz) własny, w tym: -155 850,00 2 522 372,33 2 284 483,44 

Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000,00 14 000,00 240 000,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 3 994 000,00 3 769 000,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 -160 850,15 -1 609 709,64 

Zysk (strata) netto -160 850,00 -1 324 777,52 -114 806,92 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w 

tym: 

3 065 271,00 159 363,98 199 468,37 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 065 271,00 154 375,21 192 569,51 

Rozliczenia międzyokresowe 0,00 4 989,00 6 898,86 
Źródło: Emitent 

 

W okresie od 26 marca do 31 grudnia 2020 roku poprzednik prawny Emitenta zanotował stratę netto w wysokości 

160.805,00 PLN. Aktywa obrotowe stanowiły 87,62% ogólnej sumy aktywów Spółki. Na aktywa obrotowe składały 

się głównie zapasy utrzymywane przez Petgram Sp. z o.o. oraz środki pieniężne, które na koniec 2020 roku wyniosły 

43.241,00 PLN. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku poprzednik prawny Emitenta zanotował stratę 

netto w wysokości 1.324.777,52 PLN. Aktywa obrotowe stanowiły 93,28% ogólnej sumy aktywów Spółki, na które 

składały się w głównej mierze zapasy (1.711.948,30 PLN), krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

(508.104,53 PLN) oraz środki pieniężne w kwocie 241.916,72 PLN. W pierwszym półroczu 2022 roku Emitent (oraz 

poprzednik prawny Emitenta Petgram Sp. z o.o.) poniósł stratę netto w wysokości 114.806,92 PLN. Aktywa 

obrotowe stanowiły 96,37% ogólnej sumy aktywów, na co składały się głównie zapasy utrzymywane przez Spółkę 

(w kwocie 1.709.324,32 PLN) oraz krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  w kwocie 585.162,67 PLN. Na 

koniec czerwca 2022 roku Emitent posiadał krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym środki pieniężne w 

wysokości 19.985,44 PLN.  
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W poniższej tabeli przedstawiono dane bilansowe Emitenta (oraz jego poprzednika prawnego) w ujęciu kwartalnym 

w 2021 roku oraz w pierwszym półroczu 2022 roku. 

 
Pozycja Bilansu (Dane w 

PLN) 
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 

Aktywa trwałe, w tym: 315 185,00 270 159,00 225 133,00 180 106,00 135 079,42 90 052,95 

Wartości niematerialne i 

prawne 

315 185,00 270 159,00 225 133,00 180 106,00 135 079,42 90 052,95 

Aktywa obrotowe, w tym: 2 814 094,00 2 803 392,00 2 834 567,00 3 140 582,00 2 445 324,64 2 393 898,86 

Zapasy (w tym zaliczki na 

towary i usługi) 

2 392 711,00 2 371 468,00 2 347 508,00 2 332 076,00 1 733 407,60 1 709 924,32 

Należności krótkoterminowe 38 567,00 103 038,00 50 447,00 64 992,00 116 380,63 78 826,43 

Krótkoterminowe aktywa 

finansowe (środki pieniężne) 

266 770,00 68 957,00 18 325,00 247 703,00 43 373,74 19 985,44 

Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 

116 046,00 259 930,00 418 287,00 459 810,00 552 162,67 585 162,67 

Suma bilansowa 3 129 279,00 3 073 551,00 3 059 700,00 3 320 688,00 2 580 404,06 2 483 951,81 

Kapitał (fundusz) własny, w 

tym: 

1 909 722,00 2 967 255,00 2 793 228,00 3 095 837,00 2 399 290,36 2 284 483,44 

Kapitał (fundusz) 

podstawowy 

11 800,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 15 000,00 240 000,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 2 247 200,00 3 495 000,00 3 495 000,00 3 495 000,00 3 994 000,00 3 769 000,00 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -163 514,00 -346 614,00 -541 745,00 -715 772,00 -1 485 627,67 -1 609 709,64 

Zysk (strata) netto -185 764,00 -195 132,00 -174 027,00 -196 391,00 -124 081,97 -114 806,92 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania, w tym:  

1 219 557,00 106 297,00 266 472,00 224 851,00 181 113,70 199 468,37 

     Zobowiązania 

krótkoterminowe  

1 219 557,00 106 297,00 259 734,00 219 862,00 175 495,91 192 569,51 

     Rozliczenia 

międzyokresowe  

0,00 0,00 6 738,00 4 989,00 5 617,79 6 898,86 

Źródło: Emitent 

Skrócony Rachunek Zysków i Strat za 2020 rok obejmuje okres od utworzenia poprzednika prawnego Emitenta, to 

jest spółki Petgram Sp. z o.o. dnia 26 marca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, RZiS za rok obrotowy 2021, a 

także za pierwsze półrocze 2022 roku obejmuje moment zmiany formy prowadzonej działalności z Petgram Sp. z 

o.o. na Petgram S.A. (akt notarialny z dnia 31 kwietnia 2022 roku, rejestracja zmiany formy prawnej w KRS z dnia 

28 maja 2022 roku).  
Pozycja RziS (dane w PLN) Za rok 2020 Za rok 2021 Za 1 półrocze 

2022 roku 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 

nimi, w tym:  
0,00 

173 346,67 141 666,26 

Przychody ze sprzedaży produktów  0,00 0,00 0,00 

Koszty działalności operacyjnej, w tym:  130 671,00 1 489 136,12 379 371,47 

     Amortyzacja  0,00 180 105,90 90 052,95 

     Zużycie materiałów i energii  14 329,00 30 463,86 13 734,60 

     Usługi obce  97 054,00 387 013,94 150 897,14 

     Podatki i opłaty  377,00 2 142,39 1289,19 

     Wynagrodzenia  12 000,00 191 918,54 60 105,12 

     Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  3 482,00 8 565,47 2,80 

     Pozostałe koszty rodzajowe   3 429,00 6 730,00 30 000,00 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 682 296,02 33 289,02 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -130 671,00 -1 315 789,45 -237 705,21 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -131 100,00 -1 318 039,98 -237 862,67 

Wynik brutto  -160 850,00 -1 324 777,52 -238 888,89 

Wynik netto  -160 850,00 -1 324 777,52 -238 888,89 
Źródło: Emitent 
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Poprzednik prawny Emitenta w 2020 roku nie generował przychodów ze względu na początkową fazę działalności 

Spółki, w tym prace koncepcyjne oraz programistyczne nad produktem oferowanym przez Spółkę, to jest aplikacją 

Petgram. W 2020 roku Spółka poniosła koszty operacyjne w wysokości 130.671,00 PLN, w których największy udział 

miały usługi obce stanowiąc 74% kosztów operacyjnych. Wynik netto w 2020 roku był ujemny i wyniósł -160.850,00 

PLN. Rentowność aktywów (ROA) kształtowała się na poziomie -5,5%. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 0,83, a 

płynności szybkiej 0,03.  

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Spółka odnotowała przychody na poziomie 173.346,67 

PLN. Dnia 18 stycznia 2021 roku aplikacja zadebiutowała zarówno na platformie Android (za pośrednictwem sklepu 

Google Play) jak i iOS (za pośrednictwem sklepu AppStore), co umożliwiło Spółce generowanie pierwszych 

przychodów ze sprzedaży. We wskazanym roku 2020 koszty działalności operacyjnej wyniosły 1.489.136,12 PLN, do 

największych pozycji kosztowych zaliczała się wartość sprzedanych towarów i materiałów w wysokości 682.296,02 

PLN, usługi obce w wysokości 387.013,94 PLN oraz wynagrodzenia  w kwocie 191.918,54 PLN.  

 

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 141.666,26 PLN. Koszty 

działalności operacyjnej wyniosły 379.371,47 PLN. Do największych pozycji kosztowych zaliczały się usługi obce w 

wysokości 150.897,14 PLN oraz amortyzacja w wysokości 90.052,95 PLN.  

 

W poniższej tabeli przedstawiono skrócony Rachunek Zysków i Strat Emitenta (oraz jego poprzednika prawnego) w 

ujęciu kwartalnym od 2021 roku do drugiego kwartału 2022 roku:  

 
Pozycja RziS (dane w PLN)  Q1 2021   Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 

Przychody netto ze 

sprzedaży i zrównane z 

nimi, w tym: 

60 919,00 38 240,00 

 

35 066,00 

 

35 777,07 

 

82 810,80 

 

58 855,46 

Przychody ze sprzedaży 

produktów 

12 976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koszty działalności 

operacyjnej, w tym: 

246 038,00 225 226,00 208 372,00 232 064,80 206 349,62 173 021,85 

Amortyzacja 45 026,00 45 026,00 45 026,00 45 026,00 45 026,48 45 026,47 

Zużycie materiałów i 

energii 

6 261,00 16 286,00 4 778,00 3 026,00 2 303,19 11 431,41 

Usługi obce 85 417,00 83 517,00 79 790,00 125 079,00 118 547,02 32 350,77 

Podatki i opłaty 489,00 350,00 0,00 126,00 667,19 622,00 

Wynagrodzenia 30 000,00 50 764,00 50 898,00 39 197,00 30 000,00 30 105,12 

Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 

0,00 2 853,00 4 280,00 1 432,00 0,00 2,80 

Pozostałe koszty rodzajowe 2 424,00 1 560,00 0,00 2 746,00 0,00 30 000,00 

Wartość sprzedanych 

towarów i materiałów 

76 422,00 24 815,00 23 960,00 15 433,00 9 805,74 23 483,28 

Zysk (strata) ze sprzedaży -185 119,00 -186 986,00 -173 666,00 -196 288,00 -123 538,82 -114 166,39 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 

- 185 119,00 -194 105,00 -173 666,00 -196 288,00 -123 539,58 -114 323,09 

Wynik brutto -185 764,00 -195 132,00 -174 027,00 -196 391,00 -124 081,97 -114 806,92 

Wynik netto -185 764,00 -195 132,00 -174 027,00 -196 391,00 -124 081,97 -114 806,92 
Źródło: Emitent 

 

We wszystkich przedstawionych kwartałach Emitent (oraz jego poprzednik prawny) odnotował przychody ze 

sprzedaży. Największą wartość przychodów ze sprzedaży Spółka odnotowała w pierwszym kwartale 2021 roku, 

kiedy to aplikacja Petgram zadebiutowała na rynku, czemu towarzyszyła ograniczona kampania promocyjna 

produktu Emitenta. W pozostałych kwartałach 2021 roku Spółka ograniczyła działalność marketingową skupiając 

się na organicznym budowaniu społeczności skupionej wokół aplikacji oraz nad pracami rozwojowymi aplikacji (w 

2020 roku aplikacja na platformy iOS została zaktualizowana 20 razy). W pierwszym kwartale 2022 roku przychody 

Spółki wzrosły o 131,46% w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 roku (z poziomu 35.777,07 PLN do poziomu 

82.810,80 PLN), co ma związek ze wzrostem liczby użytkowników aplikacji (w tym użytkowników subskrypcyjnych) 
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oraz z nawiązaniem współpracy z podmiotem z branży medialnej w zakresie świadczenia przez Petgram Sp. z o.o. (i 

później Petgram S.A.) usług marketingowych w aplikacji Petgram oraz innych kanałach marketingowych 

wykorzystywanych przez Spółkę.  

W analizowanych okresach Spółka ponosiła koszty działalności operacyjnej w średniej wysokości 215.178,70 PLN 

kwartalnie. Do największych pozycji kosztowych należały usługi obce (średnio 87.450,00 PLN kwartalnie) oraz 

wartość sprzedanych towarów i materiałów (średnio 28.986,00 PLN kwartalnie). Emitent (w tym poprzednik prawny 

Emitenta) w każdym z analizowanych kwartałów notował stratę netto przekraczającą 100.000 PLN.  

 

 

6.7. Strategia rozwoju i cele emisyjne  

 

W ramach strategii działalności Petgram S.A. zamierza skupić się na: 

• Promocji aplikacji oraz produktu Emitenta – w celu zwiększenia liczby aktywnych użytkowników aplikacji 

Petgram, co zwiększy skalę przychodową Spółki. 

• Rozwój funkcjonalności aplikacji Petgram – w celu zwiększenia atrakcyjności aplikacji dla użytkowników, 

zwiększenia liczby aktywnych użytkowników aplikacji oraz rozwoju możliwości przychodowych Spółki 

wynikających z posiadanego produktu. 

• Akwizycji przedsiębiorstwa działającego w branży Pet-Tech. 

• Ekspansji na rynkach zagranicznych.  

 

Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu dotychczasowe działania Emitenta (oraz jego poprzednika prawnego) 

opierały się w głównej mierze na opracowaniu i rozwoju produktu, tj. aplikacji Petgram, kładąc nacisk na stabilność 

działania aplikacji i dopracowanie jej wewnętrznych funkcjonalności. Aplikacja Petgram zadebiutowała na rynku w 

styczniu 2021 roku czemu towarzyszyła ograniczona akcja promocyjna działalności Emitenta, dzięki czemu produkt 

Spółki w pierwszym miesiącu działalności zgromadził 7.400 użytkowników, w tym 323 użytkowników 

subskrypcyjnych GPS. Następnie Zarząd Spółki podjął decyzję o ograniczeniu akcji promocyjnej produktu i 

dopracowaniu stabilności funkcjonowania aplikacji oraz rozwoju funkcjonalności, biorąc pod uwagę opinie i 

sugestie użytkowników aplikacji, co zaowocowało wydaniem 25 aktualizacji aplikacji na platformę iOS do dnia 

sporządzenia niniejszego Dokumentu.  

 

Strategia rozwoju Emitenta do końca 2023 roku opiera się na dwóch komplementarnych filarach. Pierwszym z nich 

jest zwiększenie zasięgów i liczby aktywnych użytkowników produktu Emitenta poprzez rozpoczęcie szerokiej akcji 

promocyjno-marketingowej, przy jednoczesnym rozwoju i sukcesywnym udostępnianiu kolejnych funkcjonalności 

produktu Emitenta, co umożliwi monetyzację zgromadzonej bazy użytkowników przez Emitenta zarówno w 

kanałach B2C jak i B2B poprzez sprzedaż urządzeń GPS oraz subskrypcji lokalizacyjnych, sprzedaż w wewnętrznym 

sklepie w aplikacji, to jest Petgram „Marketplace”, oraz zaangażowanie społeczności w elementy gamifikacyjne 

aplikacji, co według Emitenta będzie miało wpływ na odwiedziny placówek partnerskich, np. sklepów 

zoologicznych, które będą mogły się reklamować w aplikacji.  

 

Promocja aplikacji oraz produktu Emitenta: 

Działania marketingowe Spółki opierają się na najbardziej efektywnych w uznaniu Emitenta systemach 

reklamowych takich jak Google Ads, Facebook Ads oraz Tiktok Ads, które według Emitenta mają najwyższe 

przełożenie nakładów marketingowych na wzrost liczby użytkowników aplikacji. Jednocześnie Emitent zamierza 

podjąć współpracę w ramach influencer marketingu z około 50 influencerami, którzy posiadają zbliżoną grupę 

odbiorców do grupy odbiorców produktu Emitenta, to znaczy takich, którzy produkują treści około zwierzęce, 

posiadają zwierzę (w szczególności psa) oraz posiadają wysoki w uznaniu Emitenta wskaźnik zaangażowania fanów 

lub obserwatorów. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Emitent posiada zaplanowaną współpracę z 

twórcą publikującym treści na platformie społecznościowej TikTok, na której posiada 1.600.000 obserwujących. 

Emitent prócz współpracy z influencerami o dużych zasięgach zamierza rozbudowywać bazę micro influencerów 

oraz petinfluencerów, co umożliwi współpracę na zasadach afiliacyjnych lub barterowych. Według Emitenta 

dodatkowe rozbudowanie aplikacji o nowe funkcjonalności społecznościowe umożliwi pozyskanie nowych grup 
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odbiorców, zwiększenie organicznego wzrostu użytkowników, a także wzrost wskaźników aktywności, między 

innymi takich jak średni czas spędzony przez użytkownika w aplikacji.  

Działania marketingowo-promocyjne produktu Emitenta wraz z wdrożeniem i rozwojem wewnętrznych 

funkcjonalności w aplikacji według analiz wewnętrznych przeprowadzonych przez Emitenta ma się przełożyć w 

następujący sposób na wzrost ilości aktywnych użytkowników:  

 

 
Źródło: Emitent 

Jednocześnie wraz z szeroko zakrojoną akcją promocyjną mającą na celu zwiększenie ilości aktywnych 

użytkowników Emitent zamierza stworzyć dedykowane szelki dla kotów (dla urządzenia GPS oferowanego przez 

Emitenta), które stanowią podobną grupę docelową w ujęciu ilościowym (6.466.732 psów vs. 4.082.248 kotów w 

Polsce oraz 92.947.732 psów vs. 113.588.248 kotów w Europie w 2021 roku zgodnie z raportem FEDIAF 

Facts&Figures 2021). Szelki dedykowane dla kotów mają na celu bezinwazyjne montowanie urządzenia GPS w taki 

sposób, aby pupil czuł się komfortowo i bezpiecznie, co eliminuje problem dopasowania lokalizatora do 

najmniejszych zwierząt, czyli stosunku rozmiaru urządzenia GPS do rozmiaru kota. 

 

Wskazane działania w ocenie Emitenta przełożą się na zwiększenie sprzedaży urządzeń GPS oferowanych przez 

Spółkę, a co za tym idzie zwiększenie ilości subskrypcji i wpływów z tytułu abonamentów. Poniższe wykresy 

przedstawiają ostrożnościowe szacunki przełożenia realizacji strategii działalności na ilość aktywnych 

abonamentów GPS:  
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Źródło: Emitent 

 

 

Emitent zakłada, że wzrost liczby użytkowników aplikacji Petgram będzie miał bezpośredni wpływ na wartość 

sprzedaży w sklepie aplikacji Petgram „Marketplace”, w którym wyselekcjonowany przez Emitenta asortyment, 

odpowiednie rekomendacje dla zarejestrowanych pupili, promocje sprzedaży wraz z partnerami biznesowymi oraz 

miejsca reklamowe w aplikacji na rekomendowane produkty, poza przychodami z usług reklamowych przełoży się 

na ilość kupujących w aplikacji. Zarząd Emitenta zakłada utrzymanie stałego poziomu 2% z tendencją wzrostową do 

3% na koniec 2023 roku aktywnie kupujących osób z całej puli użytkowników, przy średnim koszyku zakupowym w 

kwocie 140 PLN z tendencją wzrostową do poziomu 200 PLN na koniec 2023 roku przy prowizji 10% dla Emitenta 

pozwoli osiągnąć następujące przychody dla Petgram S.A. ze sklepu Petgram „Marketplace”: 

 

 
Źródło: Emitent 

 

Rozwój funkcjonalności aplikacji Petgram: 

 

Emitent planuje uruchomić profile partnerskie oraz zaimplementować narzędzie do lojalizacji i zaangażowania 

konsumentów z aplikacją Petgram, umożliwiając partnerom biznesowym (punktom sprzedaży, np. sklepom 
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zoologicznym) wirtualną kartę do zbierania punktów lojalnościowych. W zamyśle Emitenta będzie to element 

rekrutujący partnerów biznesowych, tworząc przez Emitenta ekosystem do współpracy i promocji partnerów 

biznesowych, dzięki czemu Emitent zyska odnogę przychodową z reklam partnerów biznesowych zamieszczanych 

w aplikacji. Wdrażany mechanizm ma być jednocześnie narzędziem do gratyfikacji konsumentów wracających do 

współpracujących z Emitentem partnerów biznesowych. W założeniach aplikacja Emitenta będzie posiadała 

wbudowany system dla partnerów biznesowych Emitenta, będący swoistym abonamentem reklamowym. W 

ramach Smart Ads partner biznesowy Emitenta będzie mógł utworzyć profil partnerski w aplikacji, co umożliwia 

bezpośrednią komunikację ze społecznością opiekunów zwierząt. Profil partnerski ma posiadać zakładkę 

produktową, która umożliwi dodanie do oferty Petgram swoich produktów, ich reklamę w aplikacji i tym samym 

zwiększenie sprzedaży partnera biznesowego.  Reklamy targetowane w ramach Smart Ads pozwolą partnerom 

biznesowym na dotarcie ze swoimi produktami do wybranych segmentów klientów, np. według gatunku, rasy 

zwierzęcia czy innych indywidualnych preferencji odbiorców reklam. System umożliwi również tworzenie promocji 

na wybrane produkty z oferty poprzez tworzenie kuponów promocyjnych.  

System Smart Ads będzie oferował różnorodne formy reklam dla swoich partnerów, w tym banery (produktowe i 

promocyjne) na stronie głównej sklepu Petgram Marketplace, wyróżnione produkty w sekcji „Najpopularniejsze” 

czy listowanie na górze w kategorii produktów w sklepie Marketplace.  

System umożliwi również reklamowanie partnera lub jego produktów na tablicy użytkowników w formach postów 

sponsorowanych lub banerów sponsorowanych, co umożliwi precyzyjne dopasowanie reklam do potencjalnie 

zainteresowanych grup użytkowników.  

Abonament Smart Ads umożliwi partnerom biznesowym reklamę na mapie w aplikacji poprzez oznaczenie punktów 

usługowych na mapie, co umożliwi użytkownikom nawigowanie klientów do punktu partnera biznesowego przy 

pomocy funkcji „drive to store”. Wielofunkcyjna mapa w aplikacji Petgram da możliwość nie tylko oznaczenia sieci 

sklepów partnerów biznesowych Emitenta, ale również umożliwi im tworzenie konkursów i wyzwań terenowych, a 

także utworzenie sponsorowanej „fontanny petcoinów” w pobliżu lokalizacji partnera, co w zamyśle Emitenta 

pozwoli na zwiększenie frekwencji wybranych punktach usługowych oraz zwiększy świadomość marki partnera 

biznesowego wśród użytkowników aplikacji.  

 

Emitent szacuje następujący wzrost ilości aktywnych abonamentów reklamowych (profili partnerskich): 

 
Źródło: Emitent 

 

W pierwszym kwartale 2023 roku Emitent zamierza wprowadzić funkcjonalność video postów/relacji video w 

ramach postów w aplikacji, co zdaniem Emitenta znacząco zwiększy atrakcyjność aplikacji dla nowych 

użytkowników.  

 

W drugim kwartale 2023 roku Petgram S.A. zamierza wprowadzić funkcjonalność „Zaginione zwierzę w Twojej 

okolicy” polegające na wysyłaniu powiadomień push użytkownikom aplikacji, będących fizycznie w okolicy 
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zaginięcia zwierzęcia innego użytkownika, co w zamiarze Emitenta ma ułatwić i znacząco przyspieszyć znalezienie 

zaginionego zwierzęcia użytkownika produktu Emitenta.  

 

W drugiej połowie 2023 roku Emitent zamierza rozwinąć funkcjonalności wbudowanego sklepu w aplikację Petgram 

Marketplace o pośrednictwo w zakresie działalności usługowej, polegającej na wyprowadzaniu psów i opiece nad 

zwierzętami. Dodatkowo Emitent zamierza udostępnić funkcję „Kalendarz Zwierzaka”, ułatwiającą zarządzanie 

harmonogramem zajęć ze zwierzakiem, takich jak obowiązkowe szczepienia czy wizyta u Groomera (czyli fryzjera 

zwierząt). Następnie Emitent zamierza wprowadzić funkcjonalność forum dyskusyjnych w aplikacji, które zdaniem 

Emitenta integrują wokół danych tematów (np. ras zwierząt) rozproszone w aplikacji społeczności użytkowników 

oraz uatrakcyjnią aplikację w oczach potencjalnych użytkowników aplikacji Petgram.  

 

Ekspansja na rynkach zagranicznych: 

Jednocześnie Emitent zamierza rozszerzyć działalność na rynki zagraniczne. Na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu, pomimo braku zagranicznych wersji językowych aplikacji oraz zagranicznych akcji marketingowych, 

produkt Emitenta używany jest w 105  krajach na świecie, z czego rynek Polski na dzień sporządzenia niniejszego 

Dokumentu stanowi 93,91% liczby użytkowników aplikacji Petgram. W ramach szerokiego wejścia na rynki 

zagraniczne Emitent zamierza udostępnić aplikację w różnych wersjach językowych, w tym w językach angielskim, 

hiszpańskim oraz niemieckim, co umożliwi Emitentowi znaczną ekspansję w regionach Europy, Australii oraz na 

rynku Amerykańskim. Działania marketingowe w regionie Unii Europejskiej Emitent chce skoncentrować na rynku 

niemieckojęzycznym (DACH, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria oraz Liechtenstein i Luksemburg) oraz na rynku 

hiszpańskim i brytyjskim. Dodatkowo działania Emitenta na rynkach zagranicznych będą obejmować stworzenie 

anglojęzycznych kanałów społecznościowych, dostosowanie kanałów komunikacji z klientami zagranicznymi w 

zakresie wsparcia klienta (help desk), nawiązanie współpracy z agencjami specjalizującymi się we wprowadzaniu 

produktów na rynki zagraniczne oraz prowadzeniu działań marketingowych influencer marketingu, SEM (czyli 

działania marketingowe mające na celu uzyskanie najlepszych pozycji w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach 

internetowych) oraz ASO (czyli poprawie widoczności aplikacji w wyszukiwarkach sklepów z aplikacjami Google Play 

i App Store) nakierowanych na pozyskanie klientów zagranicznych.  

 

Akwizycja podmiotu działającego w branży Pet-Tech: 

W celu realizacji przyjętej strategii rozwoju zamierza również dokonać akwizycji polskiego podmiotu działającego 

w branży Pet-Tech, to jest Petopo Sp. z o.o., posiadającego portal internetowy, skupiający się na pośrednictwie w 

adopcji psów i kotów, a także umożliwiającego wirtualną adopcję poprzez finansowanie miesięcznych wydatków 

na wybrane zwierzę. Produkt podmiotu potencjalnej akwizycji posiada również funkcjonalność e-książeczki zdrowia 

zwierzęcia, która zbiera wszystkie najważniejsze informacje o zdrowiu zwierzaka w jednym miejscu i przypomina o 

szczepieniach i planowanych wizytach u weterynarza. Celem akwizycji Emitenta jest z jednej strony pozyskanie 

produktu, dzięki któremu Emitent zamierza uzyskać synergię działalności poprzez budowanie bazy użytkowników 

aplikacji Petgram dzięki produktowi spółki przejmowanej, a z drugiej strony pozyskaniu wykwalifikowanej kadry 

spółki przejmowanej w zakresie programistycznym oraz marketingowej. Emitent zwraca uwagę, iż część zespołu 

Spółki przejmowanej była szczeblem managerskim w zakresie marketingu na teren Europy w jednej z korporacji, 

będącej jednym z największych na świecie producentów, dystrybutorów i sprzedawców napojów bezalkoholowych. 

Petopo Sp. z o.o. została zarejestrowana w KRS 24 kwietnia 2019, a następnie w dniu 1 sierpnia 2019 roku została 

zawieszona. Wznowienie wykonywania działalności Spółki nastąpiło zgodnie z wpisem w KRS w dniu 1 maja 2022 

roku.  

W okresie od 1 maja 2022 roku do 30 września 2022 roku Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży. 

Portal Petopo był tworzony przez około 1,5 roku, a nakłady poniesione na jego stworzenie to około 350.000 PLN. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Petopo Sp. z o.o. jest we wczesnej fazie działalności, posiadając w 

pełni funkcjonalny portal, który działalność marketingową ma rozpocząć w 4 kwartale 2022 roku gromadząc bazę 

użytkowników oraz wspomagając procesy adopcyjne. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu portal posiada 

195 ofert zwierzaków do adopcji, portal oferuje w sprzedaży również 7 specjalistycznych kursów dla właścicieli 

zwierząt. Suma bilansowa podmiotu, podobnie jak jej poziom zadłużenia jest nieistotna.  
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Zgodnie ze strategią rozwoju cele Spółki do końca 2023 roku w ujęciu kwartalnym kształtują się następująco:  

1. Czwarty kwartał 2022 roku:  

- Start kampanii promocyjnej aplikacji 

- Nawiązanie współpracy z 10 influencerami 

- Nawiązanie partnerstw z 10 producentami produktów zoologicznych w ramach programu lojalnościowego 

- Uruchomienie trzeciej edycji akcji charytatywnej „Tona Pomocy” 

- Wdrożenie nowej platformy sprzedażowej Petgram „Marketplace”  

- Uruchomienie nowej platformy sprzedażowej 

- Nawiązanie współpracy z trzydziestoma producentami produktów zoologicznych 

- Uruchomienie kampanii promocyjnej „Marketplace” 

- Uruchomienie narzędzi promocyjnych produktów z „Marketplace” wewnątrz aplikacji 

- Wprowadzenie profili partnerskich wraz z systemem reklamowym dla usługodawców zoologicznych B2C oraz 

wirtualnej karty lojalnościowej.  

- Akwizycja podmiotu działającego w branży Pet-Tech 

 

2. Pierwszy kwartał 2023 roku:  

- Wprowadzenie funkcji Video postów / relacji video 

- Wprowadzenie nowych aktywności gamifikacyjnych w aplikacji 

- Uruchomienie akcji „Chodzi o pomaganie”  

- Uruchomienie nowych funkcjonalności GPS 

- Wypuszczenie dodatkowego wyposażenia dla opiekunów kotów „Szelki dla kotów Petgram”  

 

3. Drugi kwartał 2023 roku:  

- Uruchomienie anglojęzycznej wersji aplikacji 

- Wdrożenie funkcji „Zaginione zwierzę w Twojej okolicy” 

 

4. Trzeci kwartał 2023 roku:  

- Wprowadzenie funkcji „Kalendarz Zwierzaka”  

 

5. Czwarty kwartał 2023 roku:  

- Wprowadzenie narzędzia „Forum dyskusyjne” w aplikacji celem zwiększenia zainteresowania oraz aktywności 

użytkowników.  

- Rozwój funkcjonalności Marketplace dla usług, np. dogwalking, petsitting, grooming 

 

W celu realizacji zakładanej strategii rozwoju Emitent zamierza począwszy od 4 kwartału 2022 roku zwiększyć 

zatrudnienie w Spółce w zakresie zatrudnienia dwóch social media maganerów, jednego specjalisty kampanii 

marketingowych, jednego specjalisty marketingu cyfrowego, jednego grafika, jednej osoby odpowiedzialnej za 

obsługę klienta, specjalisty sprzedaży oraz HR managera. W zakresie niezbędnych do realizacji strategii działalności 

prac programistycznych nad produktem Emitenta, Petgram S.A. zamierza od 4 kwartału 2022 roku do 2024 roku 

zatrudnić łącznie trzech Front End Deweloperów oraz czterech Back End Deweloperów.  

 

Aby zdynamizować rozwój Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło dnia 30 

września 2022 roku uchwałę nr 10 (akt notarialny Rep. A nr 10032/2022) w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych 

akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki. Dokładne cele emisyjne przedstawia poniższa 

tabela. Zostały one określone w sposób spójny z założoną strategią rozwoju Petgram S.A. 

 

Cel emisyjny  Przewidywane nakłady  Planowany termin realizacji  

Akwizycja podmiotu działającego w branży Pet-

Tech 
500.000 PLN Q4 2022 
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Rozwój funkcjonalności profili reklamowych 

oraz systemu reklamowego 
210.000 PLN Q4 2022 

Rozwój funkcjonalności video contentu 140.000 PLN Q1 2023 

Rozwój funkcjonalności „Kalendarz Zwierzaka” 70.000 PLN Q3 2023 

Rozwój funkcjonalności „Anglojęzyczna wersja 

aplikacji” 
25.000 PLN Q2 2023 

Rozwój funkcjonalności Marketplace dla usług, 

np. dogwalking, petsitting, grooming 
350.000 PLN Q3 – Q4 2023 

Rozwój funkcjonalności „Zaginione zwierzę w 

Twojej okolicy” 
70.000 PLN Q2 2023 

Rozwój funkcjonalności „Forum dyskusyjne” 210.000 PLN Q3 – Q4 2023 

Marketing programatyczny 712.500 PLN Q4 2022 – Q4 2023 

Influencer marketing 285.000 PLN Q4 2022 – Q4 2023 

Akcje promocyjne 427.500 PLN Q4 2022 – Q4 2023 

Suma 3.000.000 PLN  
Źródło: Emitent  

 

Zarząd Emitenta zaznacza również, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów 

ich realizacji, w przypadku jeśli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju 

Spółki. Tym samym środki pozyskane z emisji akcji serii B mogą być wykorzystane na inne niż wskazane wyżej 

cele.  

6.8. Prognozy finansowe 

 

Emitent na podstawie wyników dotychczasowej działalności, analiz struktury, czynników ryzyka i potencjału rynku 

działalności oraz opracowanej strategii działalności przygotował prognozy finansowe na lata 2022 – 2026.  
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W poniższej tabeli przedstawiono skróconą projekcję Rachunku Zysków i Strat Emitenta na lata 2022 – 2026: 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 

Przychody netto 
ze sprzedaży 

642.393 2.660.243 5.246.805 9.031.226 13.802.247 

Koszty 
działalności 

operacyjnej, w 
tym: 

1.277.574 4.362.810 4.886.012 5.713.989 7.020.191 

Amortyzacja 95.100 354.792 652.900 969.700 1.286.500 

Usługi obce 737.558 2.184.535 2.181.418 2.389.581 2.934.261 

Wynagrodzenia 220.000 845.000 936.000 936.000 936.000 

Wartość 
sprzedanych 

towarów i 
materiałów 

178.716 801.034 919.133 1.222.148 1.666.871 

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej 

-635.180 -1.702.567 360.793 1.317.237 6.782.055 

Zysk (strata) 
brutto 

-635.180 -1.702.567 360.793 3.317.237 6.782.055 

Zysk (strata) 
netto 

-635.180 -1.702.567 259.997 2.686.962 5.493.465 

Źródło: Emitent 

 

Zgodnie z przedstawioną przez Emitenta projekcją finansową, Spółka zamierza osiągnąć dodatni wynik finansowy 

w 2024 skokowo zwiększając skalę generowanych przychodów przy jednoczesnym utrzymywaniu kontroli 

kosztowej.  

W trzecim kwartale 2022 roku oraz w 2023 roku, zgodnie z przedstawioną w niniejszym rozdziale  Dokumentu 

strategią rozwoju, Spółka będzie ponosić koszty działalności operacyjnej przewyższające generowane przychody ze 

sprzedaży, co wynika z konieczności poniesienia nakładów na: rozwój funkcjonalności aplikacji Petgram oraz 

marketing. Podjęte działania mają zwiększyć liczbę użytkowników aplikacji Petgram, która w następnych latach 

będzie monetyzowana przez Spółkę w zakresie sprzedaży lokalizatorów GPS, pobierania opłat abonamentowych 

księgowania wpływów ze sprzedaży reklam i opłat prowizyjnych od partnerów biznesowych Emitenta.  

 

Projekcja przychodów Emitenta w ujęciu miesięcznym od 4 kwartału 2022 roku kształtuje się następująco:  
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Źródło: Emitent 

 

Emitent na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zakłada cztery główne strumienie przychodowe, są to:  

1. Przychody z tytułu sprzedaży lokalizatorów GPS 

2. Przychody z tytułu subskrypcji 

3. Przychody z Petgram Marketplace 

4. Przychody z abonamentów reklamowych 

 

W projekcji wyników Petgram S.A. zakłada następujące przychody z tytułu sprzedaży lokalizatorów GPS:  

 

 
Źródło: Emitent 

 

Zarząd Emitenta zakłada sprzedaż lokalizatorów GPS poprzez trzy ścieżki. Pierwszą z nich jest są działania 

marketingowe z naciskiem na Google Ads oraz Facebook Ads, drugą z nich jest sprzedaż lokalizatorów za 

pośrednictwem influencerów, a trzecią z nich jest konwersja użytkowników freemium (czyli korzystających z 

darmowej wersji aplikacji).  

W projekcjach przychodowych z tytułu sprzedaży lokalizatorów GPS Emitent zakłada sezonowość sprzedaży z 

wyraźnie obserwowalnymi spadkami poziomu przychodów z tego tytułu w okresach jesienno-zimowych, które od 

2023 roku Emitent zamierza niwelować nasilonymi kampaniami promocyjno-marketingowymi w okresach listopad-

grudzień wykorzystując cykliczne wydarzenie jakim jest tzw. „Black Friday”, a także okres około bożonarodzeniowy.  

 

Emitent zakłada następującą narastającą ilość (czyli od początku działalności Spółki) sprzedanych lokalizatorów GPS 

w ujęciu kwartalnym:  
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Źródło: Emitent 

 

Drugim źródłem przychodów Petgram S.A. są przychody z tytułu subskrypcji aplikacji Petgram, które są ściśle 

skorelowane z poziomami sprzedaży lokalizatorów GPS.  

Projekcja przychodów w ujęciu miesięcznym z tytułu subskrypcji przygotowana przez Emitenta kształtuje się 

następująco:  

 
Źródło: Emitent 

 

W przyjętych założeniach Emitent zakłada konwersję ze sprzedanych lokalizatorów GPS na subskrypcje na poziomie 

40% w okresie od 4 kwartału 2022 roku do końca pierwszego kwartału 2023 roku, następnie konwersję na poziomie 

50% w okresie od 2 kwartału 2023 roku do końca 1 kwartału 2024 roku oraz konwersję na poziomie 60% od 2 

kwartału 2023 roku do końca okresu prognozy, to jest do końca 2026 roku.  

 

Prognoza łącznej liczby abonamentów subskrypcyjnych w ujęciu kwartalnym kształtuje się następująco:  
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Źródło: Emitent 

 

Spółka zakłada przychody generowane za pośrednictwem sklepu wewnątrz aplikacji, to jest Petgram Marketplace, 

w ujęciu miesięcznym w okresie prognozy kształtują się one następująco:  

 
Źródło: Emitent 

 

Przychody Spółki ze sklepu w aplikacji są ściśle skorelowane z ilością użytkowników aplikacji Petgram. Emitent 

zakłada konwersję kupujących na poziomie 2% w okresie od 4 kwartału 2022 do końca 2 kwartału 2023 roku, 

następnie 3% w okresie od 3 kwartału 2023 roku do końca 3 kwartału 2024 roku oraz 4% od 4 kwartału 2024 roku 

do końca okresu prognozy, to jest do końca 2026 roku. Spółka w okresie prognozy zakłada rosnący wykładniczo 

średni koszyk zakupowy z poziomu 140 PLN do poziomu 200 PLN. Prognozowane przychody Spółki wynikają ze 

stałej w okresie prognozy prowizji dla Petgram S.A. w wysokości 10%.  

 

Czwartą z zakładanych przez Spółkę odnóg przychodowych są przychody z tytułu abonamentów reklamowych od 

partnerów biznesowych Emitenta. W ujęciu miesięcznym w okresie prognozy mają się one kształtować 

następująco:  

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Q4
2022

Q1
2023

Q2
2023

Q3
2023

Q4
2023

Q1
2024

Q2
2024

Q3
2024

Q4
2024

Q1
2025

Q2
2025

Q3
2025

Q4
2025

Q1
2026

Q2
2026

Q3
2026

Q4
2026

Projekcja łącznej liczby abonamentów subskrypcyjnych w ujęciu 
kwartalnym

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

p
aź

.2
2

gr
u

.2
2

lu
t.

2
3

kw
i.2

3

cz
e

.2
3

si
e.

2
3

p
aź

.2
3

gr
u

.2
3

lu
t.

2
4

kw
i.2

4

cz
e

.2
4

si
e.

2
4

p
aź

.2
4

gr
u

.2
4

lu
t.

2
5

kw
i.2

5

cz
e

.2
5

si
e.

2
5

p
aź

.2
5

gr
u

.2
5

lu
t.

2
6

kw
i.2

6

cz
e

.2
6

si
e.

2
6

p
aź

.2
6

gr
u

.2
6

Projekcja przychodów z tytułu Petgram Marketplace w ujęciu 
miesięcznym w PLN



 

 
   Dokument Ofertowy Petgram S.A. 

  

   Strona | 89   

  

 

Źródło: Emitent 

Prognoza łącznej liczby abonamentów reklamowych w ujęciu kwartalnym kształtuje się następująco:  

 

Źródło: Emitent 

W celu osiągnięcia zamierzonych celów przychodowych Spółka zamierza podejmować działania mające na celu 

stałe zwiększanie liczby aktywnych użytkowników aplikacji. Wskazane działania zostały szerzej opisane w rozdziale 

6.7. niniejszego Dokumentu. Według założeń Petgram S.A. wskazane działania będą miały następujące przełożenie 

na ilość aktywnych użytkowników aplikacji Petgram:  
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Źródło: Emitent 

W celu realizacji przedstawionych założeń przychodowych Emitent zamierza zwiększyć nakłady na usługi obce (w 

tym na działania marketingowe) i wynagrodzenia dla pracowników. Zwiększenie zatrudnienia w Spółce ma objąć 

pozyskanie do współpracy (w ramach umów o pracę lub umów B2B) od 4 kwartału 2022 roku do 2024 roku 3 

programistów w ramach front end developerów oraz 4 programistów w ramach back end developerów. Spółka 

zamierza dodatkowo pozyskać do współpracy (w ramach umów o pracę lub umów B2B)  2 social media managerów, 

specjalistę kampanii marketingowych, specjalistę marketingu cyfrowego, grafika, specjalistę sprzedaży, HR 

managera oraz jedną osobę odpowiedzialną za obsługę klienta. Emitent zamierza ponosić koszty z tytułu 

wynagrodzeń pracowników w reżimie poniżej 100.000 PLN miesięcznie.  

W ramach kosztów usług obcych Petgram S.A. wymienia infrastrukturę IT i sprzęt elektroniczny, programy i 

narzędzia komputerowe, koszt wynajmu powierzchni biurowej, opłaty telekomunikacyjne (związane z obsługą kart 

SIM montowanych w lokalizatorach GPS), księgowość i usługi marketingowe. Do największych pozycji kosztowych 

Emitenta w ramach usług obcych należeć będą usługi marketingowe, z naciskiem na marketing programatyczny, 

współpracę z influencerami oraz marketing dedykowanych akcji promocyjnych produktu Emitenta.  

Wydatki marketingowe Emitenta w okresie prognozy mają kształtować się następująco:  

 

Źródło: Emitent 
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Emitent w swoich projekcjach finansowych zakłada wydatki marketingowe fluktuujące sezonowo z naciskiem na 

miesiące wiosenno-letnie, a także w okresach listopada oraz grudnia wykorzystując marketingowo święta Bożego 

Narodzenia oraz cykliczne wydarzenie jakim jest Black Friday.  

Spółka w każdym miesiącu projekcji finansowej zakłada ponosić wydatki na marketing programatyczny (czyli 

zautomatyzowany system kupna i sprzedaży reklam internetowych) w kwotach od 60.000 PLN do 100.000 PLN. 

Wydatki na sezonową współpracę z influencerami Spółka zamierza ponosić w kwotach od 40.000 PLN do 50.000 

PLN z dwumiesięcznym odchyleniem na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2026 roku, kiedy to wydatki na 

współpracę z influencerami mają wynieść po 100.000 PLN miesięcznie. Wydatki Spółki na akcje marketingowo-

promocyjne założone są sezonowo, jednak z większą częstotliwością niż na współpracę z influencerami. Zakładane 

przez Spółkę wydatki na akcje promocyjne podlegają wahaniom w czasie, mieszcząc się w przedziale od 40.000 PLN 

do 60.000 PLN miesięcznie.  

Projekcja przychodów i kosztów działalności operacyjnej Emitenta przygotowana przez Zarząd Spółki kształtuje się 

następująco:  

 

Źródło: Emitent 

Na podstawie powyżej przedstawionych założeń Emitent przedstawia następującą projekcję zysku netto Spółki w 

ujęciu miesięcznym:  
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Projekcja kosztów Emitenta w ujęciu miesięcznym w PLN
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Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Emitenta założeniami, Petgram S.A. zamierza zacząć generować pierwsze 

dodatnie wyniki finansowe od początku 2024 roku (z wyjątkiem sezonu letniego, kiedy Spółka zakłada odnotować 

stratę ze względu na wydatki związane z akcjami promocyjnymi i współpracą z influencerami). Następnie począwszy 

od października 2024 roku wedle założeń Zarządu Spółki, Petgram S.A. co miesiąc ma generować dodatnie wyniki 

finansowe.  

Zarząd Emitenta wskazuje, iż prezentowane dane są wartościami prognozowanymi i wyniki finansowe osiągane 

przez Spółkę Petgram S.A. w przyszłych okresach mogą być od nich różne. Istnieje ryzyko, iż Spółka nie zrealizuje 

zamierzonych celów finansowych, przez co prognozowane tempo wzrostu przychodów i skali działalności nie 

zostanie zrealizowane.  

 

6.9. Rynek działalności 

 

6.9.1 Opis rynku działalności 

Emitent w uznaniu Zarządu Spółki działa w segmencie, w którym powodzenie sprzedaży zależy w dużej mierze od 

nakładów marketingowych, odpowiedniego lokowania reklam swoich usług w social mediach i atrakcyjnego 

designu aplikacji. Rozwijające się social media od ponad 20 lat stawiają coraz większe wyzwanie dla nowo 

powstałych Spółek. Zauważalny rozwój technologii mobilnej oraz dominacja korzystania z social mediów za pomocą 

aplikacji zwiększa szanse Emitenta na pozytywny odbiór produktów przez rynek, ponieważ coraz większą wagę 

przykłada się do optymalizacji treści na urządzenia mobilne co sugeruje nierozłączną już więź branży 

technologicznej z tego typu urządzeniami. Według danych raportu „Polska Jest Mobi 2018” ilość posiadaczy 

smartfonów wzrosła o ponad 150% w latach 2012-2017, co przekłada się na blisko 21 mln urządzeń, dlatego też 

biorąc pod uwagę wzrost zamożności społeczeństwa, potrzeby użytkowników, które nie są kompleksowo 

rozwiązane przez producentów oraz brak wysokiej klasy rozwiązań i istotnej konkurencji, Emitent uważa, że jest to 

odpowiedni czas na wejście produktu Petgram na rynek. Rosnąca popularność coraz to nowszych platform, oznacza 

dla Emitenta potrzebę stałego monitorowania popularności serwisów i kierowania działań marketingowych tam, 

gdzie aktualnie znajduje się największa i najbardziej relewantna grupa odbiorców. Również stworzenie serwisu 

społecznościowego bądź aplikacji nie wymaga w obecnych czasach dużego zaplecza technicznego czy też 

finansowego, dlatego Spółka powinna uwzględnić w swoich planach powstanie nowej konkurencji skierowanej do 

wąskiej grupy odbiorców. Spółka działa w wąskim segmencie technologicznym, który dopiero rozpoczyna swój 

rozwój. Wygląd aplikacji Petgram oraz jej przeznaczenie nawiązują do fotograficznego serwisu społecznościowego 

Instagram, który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz 

udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. Według raportu „Digital 2022: Poland” w styczniu 2022 

roku na terenie Polski znajduje się ponad 10 milionów aktywnych użytkowników Instagrama z czego aż 70% 

użytkowników to grupa docelowa Emitenta. Petgram ma stworzyć oddzielną przestrzeń dla miłośników zwierząt, 

w której obiektem zainteresowania są wyłącznie zwierzęta oraz wspólna integracja właścicieli. Rozszerzenie funkcji 

aplikacji o formy aktywności, program lojalnościowy i charytatywny zwiększa jej możliwości oraz zachęca 

użytkowników do aktywnego korzystania z usługi. 

 

Ponad 52% Polaków posiada jakiekolwiek zwierzę w swoim gospodarstwie domowym jak wynika z badania Kantar 

Public pt.: „Zwierzęta w polskich domach” z 2017 roku. Były to głównie psy (42%) oraz koty (26%), natomiast 18% 

gospodarstw domowych posiada zarówno psa jak i kota. Podane wyniki badania Kantar oraz dane z raportu „Digital 

2022:Poland” mówiące o prawie 33 milionach aktywnych użytkowników Internetu w Polsce wskazują, że grupa 

docelowa Emitenta sięga nawet 11 milionów Polaków posiadających zwierzę oraz spełniających kryterium wiekowe 

opisywane powyżej. Emitent szacuje wstępny Total Adressable Market w pierwszej fazie rozwoju aplikacji na 

poziomie 858 000 Użytkowników w Polsce.  

 

Z danych Euromonitor International wynika, że w latach 2014-2018 polski rynek akcesoriów dla zwierząt zanotował 

dynamiczny wzrost wartości o 25% z 400 mln do 500 mln PLN. Sprzedane akcesoria dla zwierząt stanowiły ponad 

15% całej wartości branży zoologicznej. Prognozy rynkowe przewidują dalsze utrzymanie trendu wzrostowego przy 

stopie wzrostu równej 5,5-6% r/r. Zakładając taki scenariusz zdarzeń wartość rynku akcesoriów dla zwierząt w 2023 
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roku sięgnie 700 mln PLN. Zdaniem agencji, głównymi przyczynami wzrostu sprzedaży akcesoriów dla zwierząt w 

Polsce są nowości produktowe na rynku (w tym nowości technologiczne), postępująca humanizacja zwierząt oraz 

przystępność cenowa. Grupą najczęściej poszukiwanych akcesoriów są obroże. Również na rynkach zagranicznych 

możliwe jest zaobserwowanie szybkiego rozwoju tej branży. W Stanach Zjednoczonych rynek zwierząt domowych 

wzrósł o 39% w latach 2012-2018 z 50,96 do 72,13 mld USD według Business Communications Company Pet 

Industry. Analitycy Berg Insight szacują, że do końca 2026 roku wartość rynku konsumenckich systemów GPS i usług 

śledzenia zwierząt domowych w Europie i Ameryce Północnej wzrośnie z 1,4 mld euro w 2021 roku do około 3,7 

mld euro, przy aktywnych 28 milionach urządzeń. Potencjał wzrostu dla branży analitycy upatrują w rosnącej ilości 

zwierząt domowych na obu kontynentach, których liczba wynosi ponad 350 milionów samych psów i kotów. Dane 

rynkowe dotyczące Polski nie są znane Emitentowi jednak możliwe jest stwierdzenie podobnego sentymentu dla 

tej branży w Polsce. 

 

Petgram skierowany jest w szczególności do młodych właścicieli zwierząt. Do grupy tej należą osoby w przedziale 

wiekowym 20-49lat. Grupa ta została wyselekcjonowana ze względu na wyraźne wyróżnianie się pod względem 

zainteresowaniami nowoczesnymi technologiami przez co wykorzystanie wszystkich możliwości aplikacji Emitenta 

oraz adaptacja użytkownika powinna przejść bezproblemowo. Z badania „National Pet Owners Survey” (2017-2018 

American Pet Products Association) wynika również, że posiadacze zwierząt urodzeni w latach 1980-1994 są 

bardziej skłonni do ponoszenia wydatków na swoje zwierzęta domowe w zakresie usług, rozrywki, opieki 

weterynaryjnej, co zostało uznane za wyraz większej humanizacji zwierząt domowych wśród młodszych pokoleń, 

które traktują zwierzęta domowe jak członków rodziny. Przekłada się to na potrzebę zapewnienia im najwyższego 

bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu bez względu na koszty. Minimalny koszt utrzymania zwierzęcia domowego, 

bez wliczenia opcjonalnych wydatków to co najmniej kilkaset złotych miesięcznie. Zespół Petgram wziął pod uwagę 

cenniki usług zagranicznej konkurencji tj. Tractive, Whistler, Rover.com, Pod, FitBark czy PitPat. Kształtują się one 

w przedziale 5-10 USD miesięcznie i 50-129 USD za urządzenie. Emitent określił koszt swoich usług biorąc pod 

uwagę otoczenie konkurencyjne, analizę badań rynku w Polsce oraz synergię maksymalizacji zysku z możliwościami 

pozyskania klientów. Model sprzedażowy Spółki polegający na częściowemu przenoszeniu kosztów produktu na 

wpływy z subskrypcji zmniejsza ryzyko wystąpienia psychologicznej bariery zakupowej związanej ze zbyt wysokim 

kosztem urządzenia co wyróżnia Emitenta na tle konkurencji. 

 

Według danych z raportu Global Market Insights „Pet Tech Market” opublikowanego w marcu 2022 roku wielkość 
rynku Pet Tech w 2021 roku przekroczyła 5 mld USD. Przewidywana roczna stopa wzrostu rynku szacowana jest na 
około 20% w okresie od 2022 do 2028 roku co w ostatnim roku prognozy przełoży się na jego wartość 20 mld USD.   
Czynnikiem determinującym wzrost rynku są w szczególności rosnące dochody rozporządzalne ludności na świecie. 
W Chinach w 2021 roku wzrost ten wyniósł 9,1% r/r. Czynnik ten, pozwoli konsumentom na ponoszenie większych 
wydatków w zakresie inteligentnych produktów dla zwierząt dzięki którym właściciele będą mogli monitorować i 
śledzić codzienną aktywność zwierząt, zapewniając im bezpieczeństwo. Zauważalnym również jest rosnący popyt 
na zaawansowane technologicznie artykuły dla zwierząt domowych w Europie uwidoczniające się poprzez rosnący 
trend na diagnostykę medyczną, leczenie oraz monitoring kondycji zwierząt. Również wysoką popularnością cieszą 
się urządzenia telemedyczne dla zwierząt domowych w Chinach ze względu na rosnącą ich otyłość. Kolejnym 
czynnikiem jest trend adopcji zwierząt domowych wśród pokolenia „milenialsów” związany z większą humanizacją 
zwierząt domowych i traktowaniem ich jako członków rodziny co zwiększa nakłady właścicieli zwierząt w zakresie 
ich bezpieczeństwa oraz zdrowia.  
W 2021 roku Ameryka Północna stała się głównym udziałowcem rynku Pet-Tech generującym przychody w całej 
branży (55%). Według badania National Pet Owners Survey z lat 2021-2022 około 70% amerykańskich gospodarstw 
domowych (90,5 mln rodzin) posiada zwierzę domowe. Głównym czynnikiem przyspieszającym popyt na tego typu 
urządzenia była rosnąca liczba zagubionych zwierząt domowych. Według American Humane Association w USA 
zaginęło jedno na trzy zwierzęta.     
 

6.9.2 Konkurencja Emitenta 

Ze względu na brak konkurencji zajmującej się tak szerokim obszarem działalności, możliwe jest uzyskanie przez 

Emitenta przewagi rynkowej polegającej na pozyskiwaniu klientów dzięki multifunkcjonalności autorskiej aplikacji 

Petgram. Aby przedstawić konkurencję dla Spółki, należy przeanalizować każdą funkcję aplikacji oddzielnie.  
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Jednym z podstawowych zadań aplikacji jest lokalizowanie zwierzęcia za pomocą sygnału GPS umieszczonego w 

obroży. Aby móc korzystać z tej funkcji należy wykupić subskrypcję aplikacji Petgram. Subskrypcja ta, umożliwia 

właścicielowi monitorowanie dokładnej lokalizacji oraz ułatwia poszukiwania zaginionego zwierzęcia. Analitycy 

Berg Insight szacują, że do końca 2026 roku wartość rynku konsumenckich systemów GPS i usług śledzenia zwierząt 

domowych w Europie i Ameryce Północnej wzrośnie z 1,4 mld euro w 2021 roku do około 3,7 mld euro, przy 

aktywnych 28 milionach urządzeń. W ujęciu globalnym rynek GPS dla zwierząt został wyceniony w 2021 roku na 

2,07 mld USD i przewiduje się dla niego składaną roczną stopę wzrostu na poziomie 14,3%. Według raportu Fact.MR 

pt. „Pet GPS Tracker Market 2021 - 2031” z 2022 roku rynek lokalizatorów GPS dla zwierząt domowych zanotuje 

umiarkowany wzrost do 2031 roku. Postęp technologiczny, który umożliwił śledzenie lokalizacji zwierząt domowych 

na całym świecie zaczął sprzyjać popytowi na tego typu urządzenia, które cechują się lekkością, wodoodpornością 

i pyłoszczelnością. Cechy te w szczególności są brane pod uwagę w zastosowaniu dla zwierząt. Lokalizatory GPS  

wykorzystują sieć komórkową do lokalizowania obiektu, na którym jest on umieszczony dlatego przy wyborze 

urządzenia, kupujący uwzględniają możliwości dostępowe od różnych dostawców. Wysoka precyzja, 

nieograniczony zasięg i dostępna w każdym momencie lokalizacja zwierzęcia, zachęcają właścicieli zwierząt 

domowych do zakupu lokalizatora GPS. Głównym konkurentem w tym zakresie działalności dla Emitenta jest spółka 

Tracive GmbH. To austriackie przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą lokalizatorów dla zwierząt oraz obsługą i 

tworzeniem nowego oprogramowania dla ich własnej aplikacji mobilnej. Obsługuje około 400.000 użytkowników 

w 175 krajach. Firma zatrudnia pracowników z ponad 20 krajów świata. Posiada ściśle określoną strukturę 

organizacyjną podzieloną na zespoły. Urządzenia Tractive zostały ulokowane w serii Amazon Prime „The Pack”. 

Sprzedawane przez firmę lokalizatory posiadają funkcję śledzenia na żywo, wirtualnego ogrodzenia (strefy 

bezpieczeństwa), są w 100% wodoodporne oraz ich zasięg obejmuje cały świat. W autorskiej aplikacji mobilnej 

użytkownicy znajdą śledzenie aktywności i snu zwierzęcia oraz historię lokalizacji, aby odkrywać jego ulubione 

miejsca. Szacowana wycena przedsiębiorstwa na 2021 rok oscyluje w przedziale 140.000.000 – 210.000.000 USD. 

Na polskim rynku istnieje również podobny produkt od przedsiębiorstwa specjalizującego się w tworzeniu 

lokalizatorów w szczególności dla osób i mienia. Locon Sp. Z o.o. to polska firma z branży technologicznej, której 

zakres działalności obejmuje tworzenie aplikacji mobilnych, internetowych, multimedialnych oraz e-business w 

oparciu o technologię GPS oraz GSM do lokalizacji osób i przedmiotów. Spółka posiada kompleksowy pakiet 

ochrony osób i mienia skierowany w szczególności dla rodzin, z którego skorzystało już ponad milion użytkowników 

(według danych Locon Sp. z o.o.). Do jej usług lokalizacyjnych należą: Gdzie Jest Dziecko, Bezpieczny Dom, 

Bezpieczne Auto, Bezpieczny Senior. W swojej ofercie przedsiębiorstwo posiada również usługę Bezpieczne 

Zwierzę. Usługa w 2021 roku zdobyła 1 miejsce w badaniu „Konsumencki Lider Jakości 2021” w kategorii Debiut 

Roku. Spółka oferuje 3 rodzaje lokalizatorów GPS dostosowanych do rozmiarów psa lub kota oraz dedykowaną 

aplikację mobilną dostępną na Android i IOS, która zapewnia precyzyjną lokalizację 24/7, sygnał SOS w przypadku 

gdy ktoś znajdzie zagubione zwierzę właściciela, możliwość ustalenia strefy bezpieczeństwa, w której użytkownik 

nie musi się martwić o bezpieczeństwo zwierzęcia oraz historię lokalizacji, dzięki której właściciel może poznać jego 

nawyki. 

 

W opisywanej w poprzednim podrozdziale strategii działalności Emitenta występuje również przyszłościowy plan 

dodania funkcji mającej na celu szkolenie zwierząt przez właścicieli dzięki filmom szkoleniowym dostępnych w 

aplikacji. Filmy edukacyjne prowadzone będą przez zwierzęcych behawiorystów. Spółka zamierza udostępnić 

pierwsze, podstawowe lekcje bezpłatnie, a następne, bardziej zaawansowane możliwe będą do wykupienia przez 

użytkowników w formie subskrypcji w aplikacji Petgram. Głównym konkurentem w tym zakresie dla Emitenta jest 

spółka DOGO App GmbH. Przedsiębiorstwo posiada autorską aplikację do szkolenia psów oferującą osobistą 

informację zwrotną od trenera poprzez egzaminy wideo. Aplikacja oferuje ponad 100 ćwiczeń dla psów, 

spersonalizowane programy szkoleniowe, cotygodniowe wyzwania fotograficzne oraz możliwość wymiany swoich 

doświadczeń z innymi właścicielami psów używających aplikacji. Autorskie oprogramowanie możliwe jest do 

wykupienia w formie subskrypcji. Cyfrowe szkolenia prowadzone są w 12 językach i wypróbowało je w 2021 roku 

około 4 mln użytkowników. W Spółce zatrudnionych jest 14 pracowników (https://dogo.app/about-us/). 

 

Kolejnym planowanym krokiem rozwoju funkcjonalności aplikacji Petgram przez Emitenta jest dodanie funkcji 

dzięki której użytkownicy będą mogli  kupować i sprzedawać usługi opieki nad zwierzętami – dog walking i pet 

sitting. Jest to rozwiązanie, które ma za zadanie rozwiązać problem właścicieli gdy nie mają możliwości zabrać 

swoich zwierząt ze sobą. Według danych Emitenta, w USA rynek dog walkingu posiada wartość około 1 mld USD. 
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Przewidywana stopa wzrostu w 2022 roku wynosi 5,5%. Głównym konkurentem Emitenta jest amerykańska spółka 

giełdowa notowana na rynku Nasdaq – Rover Inc Group wyceniana na 1,4 mld USD. W 2021 roku zanotowała 

przychody na poziomie 110 mln USD uzyskując prowizję od sprzedaży w wysokości 20%. Spółka oferuje największą 

sieć najlepszych opiekunów dla zwierząt. Aplikacja oraz strona internetowa zostały założone w 2011 roku i 

umożliwia użytkownikom zamówienie opiekuna dla swojego zwierzęcia w ponad 24 000 dzielnic w USA, Kanadzie, 

Wielkiej Brytanii oraz Europie. Wysoki poziom usług zapewniony jest poprzez zweryfikowane recenzje właścicieli, 

kontrole pochodzenia lub tożsamości opiekuna, spotkania właścicieli i opiekunów przed zatrudnieniem oraz wiele 

innych zabezpieczeń. Spółka daje użytkownikom kilka możliwości pobytu zwierzęcia. Może ono zostać na noc w 

domu opiekuna lub to opiekunka zajmie się zwierzęciem i domem właściciela. 

 

Stale rozwijającym się segmentem w aplikacji Petgram jest Marketplace. Emitent planuje wejść we współpracę z 

dużymi dostawcami gadżetów zoologicznych jak i z mniejszymi sklepami zoologicznymi umożliwiając im promocję 

swojej działalności w ujęciu lokalnym. Według raportu Global Market Insights do 2027 roku rynek produktów dla 

zwierząt osiągnie wartość 350 mld USD przy założeniu rocznej stopy wzrostu na poziomie 6,1%. Czynnikami 

napędzającymi rozwój rynku jest wzrost wydatków na opiekę zdrowotną zwierząt, rosnąca adopcja zwierząt 

domowych na całym świecie, mobilna pielęgnacja zwierząt domowych, rosnąca częstość występowania chorób 

przenoszonych przez żywność i choroby odzwierzęce, a także rosnące zapotrzebowanie na białko w żywności 

zwierzęcej w celu poprawy siły i utrzymania kondycji zwierząt. Rosnące globalne zapotrzebowanie na produkty dla 

zwierząt daje Emitentowi szansę na wykorzystanie aktualnego trendu w rozwoju Spółki do powiększenia przewagi 

konkurencyjnej oraz pozyskaniu większej liczby klientów. 

 

Konkurencja w zakresie reklamy i marketingu na rynku usług zoologicznych charakteryzuje się ponoszeniem 

wysokich nakładów. Przykładem może być wydanie ponad 100 mln USD na płatną reklamę tylko w 2019 roku przez 

Nestle Purina PetCare Company. Mniejsze spółki, takie jak Emitent stosują marketing e-mailowy, media 

społecznościowe oraz optymalizację wyszukiwania produktów dla zwierząt domowych (SEO). Według badania 

Clutch Survey 82% konsumentów produktów dla zwierząt dokonało zakupu dzięki marketingowi online 

(https://markitors.com/pet-industry-marketing-statistics/). Według raportu Fortune Business Insights wielkość 

globalnego rynku karmy dla zwierząt domowych została wyceniona na 110,5 mld USD w 2021 roku. Prognozy 

wskazują na dalszy rozwój rynku do 115,5 mld USD w 2022 roku, aż do prawie 170 mld USD do 2029 roku przy 

CAGR na poziomie 5,11%. Zwiększona adopcja zwierząt poprzez wpływ Covid-19 spowodowała wyższy niż 

oczekiwano popyt na karmę dla zwierząt we wszystkich regionach świata.  

 

Zarząd Emitenta przedstawia porównanie produktu Petgram z produktami konkurencyjnymi w uznaniu Zarządu:  

 

 Petgram Whistle Rover Tractive Dogo 

Lokalizacja 
zwierzęcia 

TAK TAK NIE TAK NIE 

Oferta usług dla 
zwierząt 

TAK NIE TAK NIE NIE 

Gamifikacja TAK NIE NIE TAK TAK 

Cena urządzenia 

239 PLN 
+miesiąc 

subskrypcji 
gratis 

390 PLN Nie dotyczy 

219 PLN + 43 
PLN 

Subskrypcja = 
262 PLN 

Nie dotyczy 

Cena subskrypcji 19 PLN 39 PLN Nie dotyczy 43 PLN 
9,99 

USD/miesiąc, 
99,99 USD/rok 

Platforma 
społecznościowa 

TAK NIE NIE NIE TAK 

Marketplace TAK TAK NIE TAK NIE 
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Monitoring 
aktywności 

TAK TAK NIE NIE NIE 

Monitoring 
Zdrowia* 

TAK TAK NIE NIE NIE 

Baza 
zaginionych 
zwierząt* 

TAK NIE NIE NIE NIE 

*W trakcie procedowania 
Źródło: Emitent 

 

6.9.3 Finansowanie i transakcje w branży 

Spółki działające w branży Pet-Tech w ciągu ostatnich 10 lat były przedmiotem transakcji na rynkach finansowych, 

w tym procesów pre-IPO, IPO oraz SPO. W poniższym zestawieniu przedstawione zostały spółki działające w branży 

Pet-Tech, wybrane kluczowe informacje na ich temat oraz zestawienie rund finansowania pozyskanych przez 

poszczególne Spółki: 

 

Tractive to spółka z siedzibą w Pasching w Austrii, powstała w 2012 roku. Firma oferuje lokalizatory umożliwiające 

lokalizację zwierząt domowych w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu technologii GPS oraz GSM. 

• Szacowana wycena na 2021 rok: około 140.000.000 do 210.000.000 USD 

• Zatrudnienie 2022 rok: 150 pracowników 

• Subskrybenci na 2021 rok: 400.000 aktywnych subskrypcji w 175 krajach 

 

ROK KWOTA INWESTYCJI RUNDA 

2012 500.000 USD SEED-ROUND 

2016 2.000.000 USD SERIA A 

2021 35.000.000 USD SERIA A 

Źródło: https://www.crunchbase.com/organization/tractive/company_financials  

 

Dogo GmbH to niemiecka spółka powstała w 2016 roku. Firma tworzy aplikację oferującą cyfrowe szkolenia w 12 

językach w formie subskrypcji dla opiekunów psów. 

• W 2021 roku aplikacja posiadała 4 miliony użytkowników. 

• Firma zatrudnia 22 pracowników. 

ROK KWOTA INWESTYCJI RUNDA 

2018 25.000 EUR PRE-SEED 

2021 3.000.000 EUR SEED-ROUND 

Źródło: https://www.crunchbase.com/organization/dogo/company_financials 

 

Rover to amerykańska spółka giełdowa powstała w 2011 roku, która stworzyła platformę usługową dla opiekunów 

zwierząt. Za pośrednictwem Rover, klienci mogą zarezerwować usługi opieki nad zwierzętami domowymi, 

zakwaterowania, szkoleń lub wyprowadzania psów. 

• Wycena spółki na 2021 rok to około 1.400.000.000 USD 

• Za każdą z wykupionych usług firma pobiera około 20% prowizji. 

• W 2018 Rover rozszerzył działalność na rynek europejski. 

• Przychody firmy w 2021 roku to prawie 110.000.000 USD 

• 804.000 zarezerwowanych usług w 2021 roku. 

ROK KWOTA INWESTYCJI RUNDA 

2013 7.000.000 USD SERIA B 

2013 3.500.000 USD SERIA B 

2014 12.000.000 USD SERIA C 

2015 25.000.000 USD SERIA D 
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2016 40.000.000 USD SERIA E 

2017 65.000.000 USD SERIA F 

2018 125.000.000 USD SERIA G 

2018 30.000.000 USD DEBT FINANCING 

2021 50.000.000 USD POST-IPO EQUITY 

Źródło: https://www.crunchbase.com/organization/rover-com/company_financials 

 

 

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty 

sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie  

  

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Emitent nie dokonywał inwestycji kapitałowych. 

  

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub 

likwidacyjnym  

  

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, 

restrukturyzacyjne ani likwidacyjne.  

  

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli 

wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta  

  

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, 

arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.  

  

10. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub 

arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 

miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub 

miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta  

  

Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, 

włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 miesięcy lub takie, 

które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 

mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.  

 

11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów 

finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej  

  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Emitent nie finansuje działalności kapitałem dłużnym.  

 

12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w dokumencie   

  

W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w niniejszym Dokumencie, to jest 

sprawozdaniami finansowymi za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku oraz 01.01.2022 roku do 30.06.2022 

roku miały miejsce następujące zdarzenia: 

Dnia 19 lutego 2021 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 691/2021 Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Petgram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednika prawnego Emitenta) podjęło uchwałę nr 

4/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.800 PLN do kwoty 14.000 PLN, to jest o 

kwotę 2.200 PLN poprzez utworzenie 44 nowych udziałów. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez 
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dotychczasowego wspólnika Spółki, tj. spółkę Black Swan Sp. z o.o. ASI Sp. K.A. oraz dwóch dotychczasowych 

wspólników spółki tj. Aniołów Biznesu będących osobami fizycznymi. 

Dnia 20 września 2021 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 4375/2021 Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Spółki Petgram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednika prawnego Emitenta) 

podjęło uchwałę nr 3/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 14.000 PLN do kwoty 

15.000 PLN, to jest o kwotę 1.000 PLN poprzez utworzenie 20 nowych udziałów. Nowoutworzone udziały zostały 

objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki, tj. spółkę Black Swan Sp. z o.o. ASI Sp. K.A. oraz dwóch 

dotychczasowych wspólników spółki tj. Aniołów Biznesu będących osobami fizycznymi. 

Dnia 13 kwietnia 2022 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1627/2022 Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki Petgram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednika prawnego Emitenta) 

podjęło uchwałę nr 2 w sprawie przekształcenia Spółki, zgodnie z którą przekształcono dotychczasową Spółkę w 

Spółkę Akcyjną. Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2022 roku został zarejestrowany w KRS pod 

numerem 0000971823. 

13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych 

informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w 

Rozdziale V  

 

Dnia 30 września 2022 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Petgram S.A., zaprotokołowane 

Aktem Notarialnym Repertorium A nr 10032/2022, na którym przyjęto następujące uchwały:  

Uchwała nr 10 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze 

subskrypcji otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.  

Uchwała nr 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze 

subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.  

Uchwała nr 12 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie kapitału zakładowego.  

Uchwała nr 13 w sprawie wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A, B i C oraz upoważnienia do 

zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.  

Uchwała nr 14 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.  

 

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta  

Dane o członkach Zarządu Emitenta  

Na mocy paragrafu 13, pkt. 3 Statutu Spółki członkowie Zarządu powoływani są na okres 5 letniej wspólnej kadencji.  

  

Skład Zarządu Emitenta:  

Jordan Jacek Wojsym Antoniewicz – Prezes Zarządu  

 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

 
Jordan Wojsym – Antoniewicz, prezes zarządu emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia 
funkcji prezesa zarządu spółki przez okres pięciu lat (od dnia 28 maja 2022 roku).   
 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   
 
Jordan Wojsym Antoniewicz jest współzałożycielem projektu Petgram. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w procesie 
tworzenia i rozwoju strategii produktu. Specjalizuje się w tworzeniu kampanii kreatywnych i wdrażaniu 
nowoczesnych strategii marketingowych. Swoje doświadczenie zdobył realizując na przestrzeni kilku ostatnich lat 
liczne projekty technologiczne przy współpracy z firmą Bcave. Projekty te polegały między innymi na: opracowaniu 



 

 
   Dokument Ofertowy Petgram S.A. 

  

   Strona | 99   

  

strategii rozwoju i marketingu dla marki Vapem, przygotowaniu designu dla sklepu internetowego Vapem czy też 
aplikacji mobilnej SkyWay.   
 

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  

  

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.   
 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy 
dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Jordan Wojsym - Antoniewicz pełni także funkcję członka Rady 
Nadzorczej w spółce działającej pod firmą Cave Games spółka akcyjna  

 
e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy 
w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  

 
W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie 
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego   
 

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  

  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  
 

g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  
 

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 

Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta  

Na mocy paragrafu 21, pkt. 3 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 letniej 

wspólnej kadencji. 

 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta:  

Joanna Namysł (uwidoczniona w KRS jako Joanna Zielińska) – Członek Rady Nadzorczej 

Rafał Hubert Węgrzyniak – Członek Rady Nadzorczej  
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Bartosz Michał Kotliński – Członek Rady Nadzorczej  

Sebastian Mardyło – Członek Rady Nadzorczej  

Zbigniew Opęchowski – Członek Rady Nadzorczej  

  

Joanna Namysł (uwidoczniona w KRS jako Joanna Zielińska) – Członek Rady Nadzorczej 

 

h. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

 
Joanna Namysł, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia funkcji 
Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (od dnia 28 maja 2022 roku).  
 

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   
  

Joanna Namysł (Zielińska) pełni także funkcję Członka Zarządu w spółce działającej pod firmą Black Swan sp. z o.o., 
a także funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki HPI GMA sp. z o.o.    

  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

emitenta  
  

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.   
 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  
  

• Black Swan sp. z o.o. od 2018 roku do teraz - wspólnik, członek Rady Nadzorczej  

• HPI GMA sp. z o.o. od 2021 roku do teraz - członek Rady Nadzorczej  

• Medical Marketplace Sp. Z o.o. od 2020 do 2021 roku - członek Rady Nadzorczej  

• Apipay Sp. Z o.o., od 2020 do 2021 roku - członek Rady Nadzorczej  
  

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie 
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego   

  
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.    

   
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  
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Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  
h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  
  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
 

Rafał Hubert Węgrzyniak – Członek Rady Nadzorczej 

 

 

h. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 

kadencji, na jaką dana osoba została powołana  
  

Rafał Węgrzyniak, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia 
funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (od dnia 28 maja 2022 roku).  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   
  

Rafał Węgrzyniak pełni funkcję inżyniera oprogramowania w projekcie Petgram. Od kilku lat zajmuje się 
komercyjnym tworzeniem oprogramowania, głównie w branży e-commerce. Specjalizuje się w: implementacji 
aplikacji po stronie serwera, korzystając z framework Ruby on Rails, tworzeniu struktur danych, projektowaniu 
architektury systemów informatycznych oraz konfiguracji i zarządzaniu infrastrukturą IT. Rafał swoje doświadczenie 
zdobywał jako freelancer, realizując projekty w branży e-commerce, zaś od 2018 roku współpracując z firmą BCave. 
W ramach wspomnianych projektów zajmował się m.in.: optymalizacjami operacji na dużych zbiorach danych w 
sklepie internetowym Gigant.pl, implementacją, zabezpieczeniem i optymalizacją backend sklepu internetowego 
Vapem.eu oraz stworzeniem backend do aplikacji Drivecoin. Obecnie Rafał pełni funkcję członka zarządu w spółce 
akcyjnej Verdiso, której działalność koncentuje się wokół szeroko rozumianego wydobycia kryptowalut.  

  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  

  

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.   
  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

  

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Rafał Węgrzyniak pełni także funkcję członka zarządu w spółce 
działającej pod firmą Verdiso Spółka Akcyjna.  
Rafał Węgrzyniak pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce działającej pod firmą Cave Games S.A.   
  

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie 
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego   
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f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

  

   
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

  

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 

Bartosz Michał Kotliński – Członek Rady Nadzorczej 

 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Bartosz Kotliński, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia 
funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (od dnia 28 maja 2022 roku).  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   
  

Bartosz Kotliński jest założycielem i CEO w BCave - software house skupiającym się na sektorze blockchain i 
ekosystemie kryptografii. Zanim stworzył BCave pełnił funkcję Chief Technical Officer w Hesalight Poland - uważaną 
za jednego z wiodących dostawców rozwiązań LED w Europie Północnej. Jednocześnie Prezes Zarządu VividLed - 
LED solutions for Polish Public Sector. Pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w obszarze sprzedaży, 
doradztwa i rozwoju oprogramowania, pełnił także funkcję Chief Technical Officer w Cannabis Poland S.A. Bartosz 
to pasjonat przedsiębiorczości, cechujący się dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi, posiadający wieloletnie 
doświadczenie w efektywnym zarządzaniu zarówno projektami, jak i całymi spółkami. Bartosz cechuje się szeroką 
wiedzą w zakresie zagadnień dotyczących bieżących aspektów ekonomicznych, społecznych i regulacyjnych 
związanych z szeroko pojętymi nowymi technologiami.   
  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
Emitenta  

  

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.  

  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

  

W dacie sporządzenia niniejszego dokumentu Bartosz Kotliński pełni także funkcję prezesa zarządu w spółce 
działającej pod firmą Cave Games spółka akcyjna. Bartosz Kotliński pełni także funkcję członka Rady Nadzorczej w 
spółce działającej pod firmą Verdiso S.A.   
  

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
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towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie 
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego   

  

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

  

   
g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

  

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  
h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 

Sebastian Mardyło – Członek Rady Nadzorczej  

 

h. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Sebastian Mardyło, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia 
funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (od dnia 28 maja 2022 roku).  

  

h. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   
  

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek prawo. Ukończona aplikacja 
adwokacka (2021). Od 2017 roku pracujący na rzecz warszawskich kancelarii prawnych. Specjalizuje się w prawie 
spółek.   

  

h. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  

  

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.   
  

h. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  

  

Cave Games S.A. – od 2022 roku do teraz - Przewodniczący Rady Nadzorczej   
  

h. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
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określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie 
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego   

  

h. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

   
h. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

  

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 

 Zbigniew Opęchowski – Członek Rady Nadzorczej 

  

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  

Zbigniew Opęchowski, członek Rady Nadzorczej emitenta, powołany przez Zgromadzenie Wspólników do pełnienia 
funkcji Członka Rady nadzorczej przez okres 5 lat (od dnia 28 maja 2022 roku).  

  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   
  

Zbigniew Opęchowski pełni wiele funkcji w różnych spółkach prawa handlowego. Od roku 2014 pełni funkcję 
Prezesa Zarządu w spółce Invendo sp. z o.o., od 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce European Extreme 
Sports Centre sp. z o.o., od 2020 roku Członek Rady Nadzorczej w spółce Medical Marketplace sp. z o.o., od 2022 
roku Prezes Zarządu w spółce Canna Pharm S.A., Członek Zarządu Health Cloud S.A., członek Rady Nadzorczej 
Ergogenica S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Punky Dog Sp. Z o.o. do 2022 roku, spółce Apollo 
Investments Sp. Z o.o. do 2015 roku, spółce Baroquesoftware Sp. Z o.o. do 2015 roku, spółce Minty Dot Poland Sp. 
z o.o. do 2021 roku, w spółce Mlife Sp. z o.o. do 2016 roku oraz w spółce OEE Systems Sp. z o.o. do 2015 roku.   
  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  

  

Wskazana osoba nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.  
  

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, 
dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, 
czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem  
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• Invendo sp. z o.o – od 2014 roku do teraz;  

• European Extreme Sports Centre sp. z o.o. – od 2019 roku do teraz;  

• Medical Marketplace sp. z o.o. – od 2020 roku do teraz;  

• Canna Pharm S.A. – od 2022 roku do teraz;  

• Health Cloud S.A. – od 2022 roku do teraz;  

• Ergogenica S.A. – od 2022 roku do teraz.  

• Apollo Investments Sp. Z o.o. - od 2009 do teraz - członek Rady Nadzorczej  

• Minty Dot Poland Sp. Z o.o. - od 2020 do 2021 roku – prezes Zarządu  

• OEE Systems Sp. Z o.o. - od 2014 do 2021 roku - wspólnik  

• Punky Dog Poland Sp. Z o.o. - od 2022 do teraz - wspólnik  

• Wibracje.pl Sp. Z o.o. - od 2005 roku do teraz - wspólnik  

• Musa Investments Sp. Z o.o. - od 2016 do teraz - wspólnik  

• MFactory Sp. Z o.o. - od 2015 do teraz  - wspólnik  

• Red Rubin Sp. Z o.o. - od 2020 do 2020 roku - członek Rady Nadzorczej  
  

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  
  

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie 
lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat osoba nie otrzymała 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego   

  

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,  
  

Globe Mind Sp. Z o.o. - od 2009 do 2017 roku - członek Rady Nadzorczej   
   

g. informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,  

  

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie 
jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  
  

h. informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  

 

 

15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta  

  

Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Emitenta:  
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Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii B przy założeniu wyemitowania akcji 

w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Petgram S.A.: 

Nazwa 

podmiotu 

albo osoba 

Przed ofertą Po ofercie 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

na WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

na WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Monika 

Goździalska 
720.000 720.000 30% 30% 720.000 720.000 28,24% 28,24% 

Jordan 

Wojsym-

Antoniewicz 

720.000 720.000 30% 30% 720.000 720.000 28,24% 28,24% 

Maciej 

Hazubski 
240.000 240.000 10% 10% 240.000 240.000 9,42% 9,42% 

Zbigniew 

Opęchowski 
240.000 240.000 10% 10% 240.000 240.000 9,42% 9,42% 

Black Swan 

Sp. z o.o. 

ASI S.K.A. w 

likwidacji 

480.000 480.000 20% 20% 480.000 480.000 18,83% 18,83% 

Akcje nowej 

serii B 
0 0 0% 0% 149.253 149.253 5,85% 5,85% 

Razem 2.400.000 2.400.000 100% 100% 2.549.253 2.549.253 100% 100% 

 

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii B przy założeniu wyemitowania akcji 

w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Petgram S.A.: 

Nazwa 

podmiotu 

albo osoba 

Przed ofertą Po ofercie 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów na 

WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów na 

WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Monika 

Goździalska 

720.000 720.000 30% 30% 720.000 720.000 25,28% 25,28% 

Jordan 

Wojsym-

Antoniewicz 

720.000 720.000 30% 30% 720.000 720.000 25,28% 25,28% 

Maciej 

Hazubski 

240.000 240.000 10% 10% 240.000 240.000 8,43% 8,43% 

Zbigniew 

Opęchowski 

240.000 240.000 10% 10% 240.000 240.000 8,43% 8,43% 

Black Swan 

Sp. z o.o. 

ASI S.K.A. w 

likwidacji 

480.000 480.000 20% 20% 480.000 480.000 16,86% 16,86% 

Akcje nowej 

serii B 

0 0 0% 0% 448.000 448.000 15,73% 15,73% 
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Razem 2.400.000 2.400.000 100% 100% 2.848.000 2.848.000 100% 100% 

 

Dnia 30 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Petgram Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

(zaprotokołowane aktem notarialnym Repertorium A nr 10032/2022) podjęło uchwałę nr 11 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C w drodze subskrypcji prywatnej zostało 

uchwalone z zamiarem skierowania propozycji objęcia akcji serii C do jednego inwestora finansowego z którym 

Emitent na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu jest w trakcie negocjacji biznesowych. W przypadku 

pozytywnego rozwiązania rzeczonych negocjacji i objęcia akcji serii C przez inwestora finansowego, Petgram S.A. 

będzie o tym fakcie komunikował w odrębnym komunikacie. W przypadku nie dojścia przez Emitenta i inwestora 

finansowego do porozumienia wskazana uchwała wygaśnie.  

 

W przypadku przeprowadzenia przez Emitenta emisji akcji serii C oraz dojścia do skutku emisji serii B struktura 

akcjonariatu Emitenta będzie kształtowała się następująco:  

 

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii C przy założeniu wyemitowania akcji 

w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji akcji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Petgram S.A. oraz przy założeniu wyemitowania akcji serii B w liczbie zapewniającej 

dojście do skutku emisji akcji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Petgram S.A.: 

Nazwa 

podmiotu 

albo osoba 

Przed ofertą Po ofercie 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

na WZ 

% 

łącznej 

liczby 

akcji 

% 

łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

na WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Monika 

Goździalska 
720.000 720.000 28,24% 28,24% 720.000 720.000 28,24% 28,24% 

Jordan 

Wojsym-

Antoniewicz 

720.000 720.000 28,24% 28,24% 720.000 720.000 28,24% 28,24% 

Maciej 

Hazubski 
240.000 240.000 9,42% 9,42% 240.000 240.000 9,42% 9,42% 

Zbigniew 

Opęchowski 
240.000 240.000 19,42% 9,42% 240.000 240.000 9,42% 9,42% 

Black Swan 

Sp. z o.o. 

ASI S.K.A. w 

likwidacji 

480.000 480.000 18,83% 18,83% 480.000 480.000 18,83% 18,83% 

Akcje nowej 

serii B 
149.253 149.253 5,85% 5,85% 149.253 149.253 5,85% 5,85% 

Akcje nowej 

serii C 
0 0 0% 0% 10 10 0,0004% 0,0004% 

Razem 2.400.000 2.400.000 100% 100% 2.549.263 2.549.263 100% 100% 

 

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii C przy założeniu wyemitowania akcji 

w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji akcji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Petgram S.A. oraz przy założeniu wyemitowania akcji serii B w liczbie zapewniającej 
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dojście do skutku emisji akcji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Petgram S.A.: 

Nazwa 

podmiotu 

albo osoba 

Przed ofertą Po ofercie 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów na 

WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów na 

WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Monika 

Goździalska 

720.000 720.000 25,28% 25,28% 720.000 720.000 25,28% 25,28% 

Jordan 

Wojsym-

Antoniewicz 

720.000 720.000 25,28% 25,28% 720.000 720.000 25,28% 25,28% 

Maciej 

Hazubski 

240.000 240.000 8,43% 8,43% 240.000 240.000 8,43% 8,43% 

Zbigniew 

Opęchowski 

240.000 240.000 8,43% 8,43% 240.000 240.000 8,43% 8,43% 

Black Swan 

Sp. z o.o. 

ASI S.K.A. w 

likwidacji 

480.000 480.000 16,86% 16,86% 480.000 480.000 16,86% 16,86% 

Akcje nowej 

serii B 

448.000 448.000 15,73% 15,73% 448.000 448.000 15,73% 15,73% 

Akcje nowej 

serii C 

0 0 0% 0% 10 10 0,0003% 0,0003% 

Razem 2.848.000 2.848.000 100% 100% 2.848.000 2.848.000 100% 100% 

 

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii C przy założeniu wyemitowania akcji 

w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji akcji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Petgram S.A. oraz przy założeniu wyemitowania akcji serii B w liczbie zapewniającej 

dojście do skutku emisji akcji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Petgram S.A.: 

Nazwa 

podmiotu 

albo osoba 

Przed ofertą Po ofercie 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

na WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów 

na WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Monika 

Goździalska 
720.000 720.000 28,24% 28,24% 720.000 720.000 25,28% 25,28% 

Jordan 

Wojsym-

Antoniewicz 

720.000 720.000 28,24% 28,24% 720.000 720.000 25,28% 25,28% 

Maciej 

Hazubski 
240.000 240.000 9,42% 9,42% 240.000 240.000 8,43% 8,43% 

Zbigniew 

Opęchowski 
240.000 240.000 9,42% 9,42% 240.000 240.000 8,43% 8,43% 

Black Swan 

Sp. z o.o. 
480.000 480.000 18.83% 18,83% 480.000 480.000 16,86% 16,86% 



 

 
   Dokument Ofertowy Petgram S.A. 

  

   Strona | 109   

  

ASI S.K.A. w 

likwidacji 

Akcje nowej 

serii B 
149.253 149.253 5,85% 5,85% 149.253 149.253 5,24% 5,24% 

Akcje nowej 

serii C 
0 0 0% 0% 298.507 298.507 10,48% 10,48% 

Razem 2.549.253 2.549.253 100% 100% 2.847.760 2.847.760 100% 100% 

 

Struktura akcjonariatu przed i po przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii C przy założeniu wyemitowania akcji 

w liczbie zapewniającej dojście do skutku emisji akcji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Petgram S.A. oraz przy założeniu wyemitowania akcji serii B w liczbie zapewniającej 

dojście do skutku emisji akcji w maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Petgram S.A.: 

Nazwa 

podmiotu 

albo osoba 

Przed ofertą Po ofercie 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów na 

WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Liczba 

akcji 

Liczba 

głosów na 

WZ 

% łącznej 

liczby 

akcji 

% łącznej 

liczby 

głosów 

na WZ 

Monika 

Goździalska 

720.000 720.000 25,28% 25,28% 720.000 720.000 22,88% 22,88% 

Jordan 

Wojsym-

Antoniewicz 

720.000 720.000 25,28% 25,28% 720.000 720.000 22,88% 22,88% 

Maciej 

Hazubski 

240.000 240.000 8,43% 8,43% 240.000 240.000 7,63% 7,63% 

Zbigniew 

Opęchowski 

240.000 240.000 8,43% 8,43% 240.000 240.000 7,63% 7,63% 

Black Swan 

Sp. z o.o. 

ASI S.K.A. w 

likwidacji 

480.000 480.000 16,86% 16,86% 480.000 480.000 15,25% 15,25% 

Akcje nowej 

serii B 

448.000 448.000 15,73% 15,73% 448.000 448.000 14,24% 14,24% 

Akcje nowej 

serii C 

0 0 0% 0% 298.507 298.507 9,49% 9,49% 

Razem 2.848.000 2.848.000 100% 100% 3.146.507 3.146.507 100% 100% 
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 V.  Sprawozdania finansowe  
1. Sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta – Petgram Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za rok 2021 

Prezentowane w sprawozdaniu dane nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. 
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2. Sprawozdanie z działalności Zarządu poprzednika prawnego Emitenta – Petgram Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością za rok 2021 
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 VI. Sprawozdanie finansowe za 1 poł. 2022 r. 
1. Sprawozdanie finansowe za 1 poł. 2022 r. 
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2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad 

(polityki) rachunkowości 

 

Emitent przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I połowę 2022 roku przyjął następujące zasady 

rachunkowości: 

Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):  

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed 

podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z 

art. 33 ust. 2. 

Stawki amortyzacyjne ustala się z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i 

prawnych i odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. Wartość początkową wartości niematerialnych i 

prawnych pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową przez 

okres nie dłuższy niż 5 lat.  

Programy komputerowe wytworzone przez jednostkę, wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie 

komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się 

w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów 

ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu 

tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.  

Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty w wartości netto. Środki 

pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.  

Opodatkowanie. Spółka podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) zgodnie z 

zapisami ustawy i regulacjami rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym 

od osób prawnych. Stawka podatku CIT wynosi 9%. 

 

Ustalenia wyniku finansowego: 

Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza według wariantu porównawczego. Za przychody i zyski Spółka uznaje 

uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej 

wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do 

wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny niż wniesienie wkładów przez 

udziałowców lub właściciela.  

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 

wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub  zwiększenia jego 

niedoboru w sposób inny, niż wycofanie środków przez akcjonariuszy.  

Na wynik finansowy netto składają się: 1. Wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i 

kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki), 2. Wynik operacji finansowych, 

3. Podatek dochodowy.  

 

Sprawozdanie Emitenta jest sporządzane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości. Składa się z 

wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat, kalkulacji podatku dochodowego oraz 

dodatkowych informacji i objaśnień.  

 

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:  

Wydatki na tworzone przez Spółkę aplikacje zalicza się do rozliczeń międzyokresowych czynnych. Po zakończeniu 

prac zalicza się je do kosztów zakończonych prac rozwojowych.  
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3. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, 

jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale 

 

Dnia 13 kwietnia 2022 roku na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr 1627/2022 Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki Petgram Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednika prawnego Emitenta) 

podjęło uchwałę nr 2 w sprawie przekształcenia Spółki, zgodnie z którą przekształcono dotychczasową Spółkę w 

Spółkę Akcyjną. Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 maja 2022 roku został zarejestrowany w KRS pod 

numerem 0000971823. 

Sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazywało sumę bilansową w 

wysokości 2.483.951,81 PLN, aktywa trwałe Spółki (w tym wartości niematerialne i prawne) wynosiły 90.052,95 

PLN, a aktywa obrotowe 2.393.898,86 PLN. Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne) Spółki wyniosły 

19.985,44 PLN, co oznacza spadek wskazanej wartości z poziomu 241.916,72 PLN według stanu na dzień 31 grudnia 

2021 roku, co Zarząd Petgram S.A. tłumaczy ponoszonymi nakładami na finansowanie bieżącej działalności oraz 

prac rozwojowych nad aplikacją Petgram. Kapitał podstawowy Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 

240.000 PLN.  

Przychody ze sprzedaży Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniosły 141.666,26 PLN. Wynik ten został osiągnięty 

między innymi przez nawiązanie współpracy z podmiotem działającym w branży medialnej, w zakresie świadczenia 

przez Emitenta usług marketingowych w aplikacji Petgram oraz w innych kanałach marketingowych 

wykorzystywanych przez Spółkę. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 379.371,47 PLN, na co składały się w 

głównej mierze koszty usług obcych i wynagrodzeń, co jest bezpośrednio powiązane z pracami programistycznymi 

prowadzonymi przez Spółkę nad aplikacją Petgram. Na dzień 30 czerwca 2022 roku Spółka wygenerowała stratę 

netto w wysokości -238.888,89 PLN. 

 

4. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w 

świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 

 

W I połowie 2022 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 141.666,26 PLN, co stanowi 22,05% 

prognozowanych przychodów w 2022 roku. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 379.371,47 PLN, co stanowi 

29,69% zakładanych przez Emitenta kosztów działalności operacyjnej w 2022 roku. Strata z działalności operacyjnej 

Petgram S.A. wyniosła -237.862,67, co stanowi 37,45% prognozowanej straty z działalności operacyjnej Emitenta.  

W świetle prezentowanych wyników finansowych za I półrocze 2022 roku, Emitent podtrzymuje możliwość 

zrealizowania prognoz wyników finansowych na 2022 rok. 

 Prognoza 2022 % realizacji po I połowie 2022 roku 

Przychody 642.393 22,05% 

Koszty działalności operacyjnej 1.277.574 29,69% 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -237.862 37,45% 

Źródło: Emitent 
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5. Sprawozdanie Finansowe Petgram Sp. z o.o. sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 lutego 

2022 roku oraz Sprawozdanie z Niezależnej Usługi Atestacyjnej z Badania Planu Przekształcenia Petgram 

Sp. z o.o. 

 

Sprawozdanie Finansowe Petgram Sp. z o.o. sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 1 lutego 2022 roku: 
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Sprawozdanie z Niezależnej Usługi Atestacyjnej z Badania Planu Przekształcenia Petgram Sp. z o.o. 
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VII.  Załączniki   
  

1. Statut Emitenta   

 

S T A T U T  

P E T G R A M  S P Ó Ł K A  A K C Y J N A  

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą PETGRAM spółka 

akcyjna. 

 

§ 2. 

 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia PETGRAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru 

Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: 0000835327. 

 

§ 3. 

 

Siedzibą Spółki jest Warszawa. 

 

§ 4. 

 

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

§ 5. 

 

1. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa i wszelkie inne 

jednostki organizacyjne. 

2. Na obszarze swojego działania Spółka może uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach 

organizacyjno-prawnych z innymi podmiotami. W szczególności, ale nie wyłącznie, Spółka może przystępować 

do już istniejących lub nowozakładanych spółek handlowych. 

 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 

§ 6. 
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1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

1/ Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z); 

2/ Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt 

domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z); 

3/ Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z); 

4/ Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z); 

5/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z); 

6/ Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z); 

7/ Reklama (73.1); 

8/ Działalność portali internetowych (63.12.Z); 

9/ Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); 

10/ Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z). 

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie któregokolwiek z rodzajów działalności, o których mowa w ust. 1, wymaga 

spełnienia szczególnych warunków przewidzianych przepisami prawa, a w szczególności, ale nie wyłącznie, 

uzyskania zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie tego rodzaju działalności może 

nastąpić tylko i wyłącznie po spełnieniu tych warunków. 

 

§ 7. 

 

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w przepisie art. 

417 §4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. 

 

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 

§ 8. 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 2.400.000 

(dwa miliony czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

2. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników 

PETGRAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

 

§ 9. 

 

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, 

łącznie o kwotę nie większą niż 24.000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych). Upoważnienie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania Spółki do rejestru. W 

ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania 

warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od 

dnia wpisania Spółki do rejestru. 

2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wydawać akcje w 

zamian za wkłady niepieniężne. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne 



 

 
   Dokument Ofertowy Petgram S.A. 

  

   Strona | 168   

  

podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

4. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o 

którym mowa w ust. 1, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić prawa poboru akcji w całości 

lub w części. 

 

§ 10. 

 

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. 

 

IV. ORGANY SPÓŁKI 

 

§ 11. 

 

Organami Spółki są: 

1/ Zarząd, 

2/ Rada Nadzorcza, 

3/ Walne Zgromadzenie. 

 

A. ZARZĄD SPÓŁKI 

 

§ 12. 

 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów 

Spółki. 

 

§ 13. 

 

1. Zarząd składa się z nie mniej niż 1 (jednego) członka. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem iż członków Zarządu pierwszej kadencji 

powołują wspólnicy spółki, o której mowa w § 2. 

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. 

 

§ 14. 

 

1. Zarząd może wybrać ze swego składu Prezesa Zarządu Spółki lub osoby pełniące inne funkcje w Zarządzie. 

2. Zarząd może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1 powyżej. 

 

 

§ 15. 
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1. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu 

zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzednim, 

choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza 

zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. 

2. Jeżeli Zarząd dokona wyboru Prezesa w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. 

 

§ 16. 

 

1. Organizację i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę 

Nadzorczą. 

2. Regulamin określa co najmniej: 

1/ sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd, 

2/ zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym. 

 

§ 17. 

 

W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z 

członków Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki 

uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu. 

 

§ 18. 

 

Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, 

w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej 

wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu 

wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. 

 

B. RADA NADZORCZA 

 

§ 19. 

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

 

§ 20. 

 

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, 

przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy: 

1/ wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest 

sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, 

2/ przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, 

3/ udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji, 
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4/ ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 

5/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na 

rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), 

jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą 

budżecie Spółki, 

 

§ 21. 

 

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu członków. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, 

że członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują wspólnicy Spółki, o której mowa w §2. 

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. 

4. W miejsce członka Rady Nadzorczej ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, 

Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. Liczba członków dokooptowanych nie może 

przekroczyć 3/5 (trzy piąte), zaokrąglając w górę, liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie 

Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat 

dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa w wypadku niepodjęcia przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie odbywające się po dniu dokooptowania, uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowania 

danego członka Rady Nadzorczej. W wypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, mandat 

dokooptowanego członka Rady Nadzorcze wygasa z chwilą zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia na 

którym powinna była zostać podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego członka.  

 

§ 22. 

 

1. Rada Nadzorcza powinna wybrać ze swego składu Przewodniczącego i może wybrać ze swego składu osoby 

pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza może odwołać wybór dokonany w oparciu o postanowienia ust. 1. 

 

§ 23. 

 

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. 

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej obywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Posiedzenia Rady Nadzorczej 

mogą się także odbyć w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli wszyscy członkowie 

Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie pod rygorem nieważności. Zgoda może dotyczyć tylko i 

wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści 

oświadczenia obejmującego zgodę. 

 

§ 24. 

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy albo na wniosek 

Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej 
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kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrani zostali członkowie 

Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady 

Nadzorczej zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej I kadencji zwołuje Zarząd. 

3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, obejmujące porządek obrad, powinno być przekazane każdemu 

członkowi Rady Nadzorczej, na piśmie lub na podany przez danego członka Rady Nadzorczej adres poczty 

elektronicznej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. Zaproszenie powinno określać datę, 

godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. 

4. Zmiana przekazanego członkom Rady Nadzorczej porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej może nastąpić 

tylko i wyłącznie wtedy, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie 

wniósł sprzeciwu co do zmiany porządku obrad w całości lub w części. 

 

§ 25. 

 

Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności członek 

Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

§ 26. 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek 

któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i 

odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są 

w głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na 

piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy 

podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 

 

§ 27. 

 

1. Rada Nadzorcza sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności za każdy kolejny rok obrotowy. 

Sprawozdanie zawiera co najmniej zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli 

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki, a także ocenę pracy Rady Nadzorczej. 

2. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie odbywające się w roku obrotowym przypadającym bezpośrednio po roku obrotowym, którego 

dotyczy to sprawozdanie. 

 

§ 28. 

 

Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała 
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Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 29. 

 

Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i 

zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady 

podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 26 ust 4. 

 

C. WALNE ZGROMADZENIE 

 

§ 30. 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w przepisach 

kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu. 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo 

udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także 

zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 

§ 31. 

 

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się także odbyć w 

innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 32. 

 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, a w 

przypadku ich nieobecności członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 

2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 33. 

 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących 

co najmniej 25 proc. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego. 

2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 34. 

 

1. Z zastrzeżeniem, ust. 2 i 3, zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia, polegająca na usunięciu 

określonego punktu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrzenia sprawy ujętej w porządku obrad, wymaga 

3/4 (trzech czwartych) głosów. 
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2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmiany porządku obrad zgłasza Zarząd, zmiana wymaga bezwzględnej większości 

głosów. 

3. Jeżeli zmiana porządku obrad dotyczy punktu wprowadzonego na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, 

zmiana jest możliwa tylko pod warunkiem, iż wszyscy obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy 

zgłosili wniosek o umieszczenie określonego punktu w porządku obrad, wyrażą zgodę na dokonanie takiej 

zmiany. 

 

§ 35. 

 

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający organizację i sposób prowadzenia obrad. 

 

V. GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI 

 

§ 36. 

 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

 

§ 37. 

 

1. Kapitały własne Spółki stanowią: 

1/ kapitał zakładowy, 

2/ kapitał zapasowy, 

3/ kapitały rezerwowe, 

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe zarówno na początku, jak i 

w trakcie roku obrotowego. 

 

§ 38. 

 

1. Budżet Spółki jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Spółki, sporządzanym 

na każdy kolejny rok obrotowy. 

2. Budżet Spółki stanowi podstawę gospodarki Spółki w każdym kolejnym roku obrotowym. 

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do: 

1/ sporządzenia projektu budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy, 

2/ przekazania Radzie Nadzorczej projektu budżetu Spółki nie później niż na 60 (sześćdziesiąt) dni przed 

rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy dany budżet. 

4. Zatwierdzanie budżetu Spółki na każdy kolejny rok obrotowy należy do kompetencji Rady Nadzorczej. 

 

§ 39. 

 

Na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do wypłaty 

akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 
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§ 40. 

 

Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, 

a także obligacje uprawniające obligatariuszy - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z 

pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 41. 

 

W sprawach Spółki nieuregulowanych w tekście niniejszego statutu mają zastosowanie w pierwszej kolejności 

przepisy kodeksu spółek handlowych. 
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2. Odpis z KRS    
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3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez 

sąd  
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Dnia 30 września 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Petgram Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

podjęło uchwałę nr 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze 

subskrypcji prywatnej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C w drodze subskrypcji prywatnej zostało 

uchwalone z zamiarem skierowania propozycji objęcia akcji serii C do jednego inwestora finansowego z którym 

Emitent na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu jest w trakcie negocjacji biznesowych. W przypadku 

pozytywnego rozwiązania rzeczonych negocjacji i objęcia akcji serii C przez inwestora finansowego, Petgram S.A. 

będzie o tym fakcie komunikował w Suplemencie do niniejszego Dokumentu Ofertowego. W przypadku nie dojścia 

przez Emitenta i inwestora finansowego do porozumienia wskazana uchwała wygaśnie.  
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4.  Wzór Formularza wycofania zapisu na Akcje 

 

FORMULARZ WYCOFANIA ZAPISU NA AKCJE  

  

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia przez Inwestora oświadczenia o uchyleniu się od skutków 

prawnych złożonego zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii B emitowane przez Petgram Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie („Spółka”), o wartości nominalnej 6,70 PLN (słownie: sześć złotych siedemdziesiąt groszy) każda 

(„Akcje”), oferowanych przez Spółkę w ofercie publicznej („Oferta Publiczna”), w związku z udostępnieniem 

Suplementu do Dokumentu Ofertowego.  

 

 DANE INWESTORA:  

Imię i nazwisko / Nazwa / firma osoby 

prawnej lub jednostki org. nieposiadającej 

osobowości prawnej 

                                                                                                                                       

PESEL / data urodzenia dla obywatela 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska 
                                                                                                                                       

Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr 

(w przypadku osób prawnych) 
                                                                                                                                       

 DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA (JEŻELI DOTYCZY): 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja 
  

  

 

 

PESEL / data urodzenia dla obywatela 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska 
  

 

 

 DANE DOTYCZĄCE UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONEGO ZAPISU NA AKCJE:  

Liczba Akcji objętych uchyleniem się od 

skutków prawnych złożonego zapisu 
                                                                                                                                       

Łączna kwota dokonanej wpłaty na Akcje                    

(z dokładnością do 0,01 zł) 
                                    

 DANE RACHUNKU BANKOWEGO INWESTORA DO PRZEKAZANIA ZWROTU ŚRODKÓW:  

Numer rachunku bankowego Inwestora                                                                                                                                  

Nazwa instytucji prowadzącej rachunek 

bankowy Inwestora 
  

 OŚWIADCZENIA INWESTORA: 

  Ja, niżej podpisany/a, w związku z udostępnieniem Suplementu do Dokumentu Ofertowego oświadczam, że: 

1. uchylam się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje, 

2. dane mojego rachunku bankowego wskazane powyżej są prawidłowe i zgadzam się na przekazanie na ten 
rachunek bankowy kwoty środków tytułem zwrotu wpłaty na Akcje, 

3. mam świadomość, że niniejsze oświadczenie jest wiążące i nieodwołalne, a skutkiem jego złożenia będzie 
wycofanie mojego zapisu na Akcje złożonego w ofercie publicznej i nieprzekazanie go do Spółki. 

 PODPIS INWESTORA: 
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                                     ___________________________________________________________ 

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany ePUAP 

  

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być brak 

możliwości rozpatrzenia złożonego przez Inwestora oświadczenia o wycofaniu zapisu na Akcje.  
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5.  Definicje skrótów  

  

Firma Inwestycyjna, DM INC Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej  

Giełda, GPW, Giełda Papierów 

Wartościowych 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych 
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, KSH 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. 

zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KW Księga Wieczysta 

Marża EBIT Zysk z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzedaży produktów*100% 

Marża EBITDA 
Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/Przychody netto ze sprzedaży produktów 

* 100% 

Marża netto Zysk netto /Przychody netto ze sprzedaży produktów *100% 

MSR/ MSSF 
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NC, NewConnect, rynek 

NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie 

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) 

Platforma CrowdConnect 

Serwis internetowy prowadzony przez Firmę Inwestycyjną pod adresem www.crowdconnect.pl, w 

ramach którego Firma Inwestycyjna świadczy usługi oferowania akcji oraz przyjmowania i 

przekazywania zleceń nabycia akcji 

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Quick ratio (Aktywa obrotowe – Zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe 

CAGR Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, określa stopę zwrotu z inwestycji w okresie jej trwania 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, Regulamin 

NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 

1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rotacja należności (w dniach) 
Poziom należności krótkoterminowych na koniec okresu/Przychody netto ze sprzedaży produktów w 

danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni) 

Rotacja zapasów (w dniach) 
Poziom zapasów na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni 

(domyślnie 360 dni) 

Rotacja zobowiązań (w dniach) 
Poziom zobowiązań handlowych na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* 

Liczba dni (domyślnie 360 dni) 

Rynek NewConnect, NewConnect, 

Alternatywny System Obrotu, ASO 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 

2007 r. 

Spółka, Petgram, Spółka Akcyjna, 

Petgram S.A., Emitent 
Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie 

Statut, Statut Emitenta, Statut 

Spółki 
Statut Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie 

Ustawa o KRS 
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1683, z późn. 

zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 

obrocie instrumentami 

finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1500, z 

późn. zm.) 
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Ustawa o ochronie konkurencji 

i konsumentów 

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275, z 

późn. zm.) 

Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie 

publicznej 

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

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1983, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 

od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 

111, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1128, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 

od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1800, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 

darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043, z późn. 

zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, 

Walne Zgromadzenie Spółki 
Walne Zgromadzenie Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie 

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

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 

Emitenta 
Zarząd Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie 

  


