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Dokument Informacyjny 

Blue Tax Group Spółka Akcyjna 
sporz�dzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii  B i C oraz 

praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect 
prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

 
 
 
Niniejszy dokument informacyjny został sporz�dzony w zwi�zku z ubieganiem si� o wprowadzenie 
instrumentów finansowych obj�tych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla 
spółek, w których inwestowanie mo�e by� zwi�zane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.  
 
Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi 
dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu  na rynku regulowanym prowadzonym 
przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). 
 
Inwestorzy powinni by� �wiadomi ryzyka jakie niesie za sob� inwestowanie w instrumenty finansowe 
notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny by� poprzedzone 
wła�ciw� analiz�, a tak�e, je�eli wymaga tego sytuacja, konsultacj� z doradc� inwestycyjnym. 
 
Tre�� niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełd� Papierów 
Warto�ciowych w Warszawie S.A. pod wzgl�dem zgodno�ci informacji w nim zawartych ze stanem 
faktycznym lub przepisami prawa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoryzowany Doradca 

 
 
 
Dniem sporz�dzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest 02.01.2008 
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Wst�p 
 
Tabela 1 Dane o Emitencie 

Firma: Blue Tax Group S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Telefon: +48 (071) 341 86 18 

Faks: +48 (071) 341 86 20 

Adres poczty elektronicznej: info@bluetax.pl 

Adres strony internetowej: www.bluetax.pl 

�ródło: Emitent 
 
Tabela 2 Dane o Autoryzowanym Doradcy 
Firma: CEE Capital Sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kiełba�nicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon: +48 (071) 79 11 555 

Faks: +48 (071) 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: info@ceecapital.pl 

Adres strony internetowej: www.ceecapital.pl 

 
Liczba, rodzaj, jednostkowa warto�� nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu 
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza si� do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu: 

� 25 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o warto�ci nominalnej 0,01 zł ka�da; 
� 20 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o warto�ci nominalnej 0,01 zł ka�da; 
� 20 000 000 praw do akcji na okaziciela serii C, o warto�ci nominalnej 0,01 zł ka�da. 

 
Tabela 3 Kapitał zakładowy Emitenta 

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

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

A 25 400 000 50,40 50 800 000 67,02 
B 25 000 000 49,60 25 000 000 32,98 

Suma 50 400 000 100,00 75 800 000 100,00 
�ródło: Emitent 
 
Tabela 4 Kapitał zakładowy Emitenta przy zało�eniu zarejestrowania zmiany wysoko�ci kapitału zakładowego 
w wyniku obj�cia akcji serii C 

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

Liczba głosów Udział w ogólnej 
liczbie głosów (%) 

A 25 400 000 36,08 50 800 000 53,03 
B 25 000 000 35,51 25 000 000 26,10 
C 20 000 000 28,41 20 000 000 20,87 

Suma 70 400 000 100,00 95 800 000 100,00 

�ródło: Emitent 
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Termin wa�no�ci Dokumentu Informacyjnego  
 
Termin wa�no�ci Dokumentu Informacyjnego jest nie dłu�szy ni� 12 miesi�cy od dnia jego sporz�dzenia 
i jednocze�nie nie pó�niejszy ni� dzie� rozpocz�cia obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
 
Tryb i sposób, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie Informacyjnym, w terminie 
jego wa�no�ci, b�d� podawane do publicznej wiadomo�ci. 
 
Zmiany danych zawartych w niniejszym Dokumencie Informacyjnym, w terminie jego wa�no�ci, b�d� 
publikowane na stronach internetowych: 

• Emitenta - Blue Tax Group S.A. - www.bluetax.pl 
• Autoryzowanego Doradcy - CEE Capital Sp. z o.o. - www.ceecapital.pl 
• Rynku NewConnect Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. - www.newconnect.pl 

Informacje aktualizuj�ce Dokument Informacyjny b�d� publikowane w trybie jaki został przewidziany dla publikacji 
Dokumentu Informacyjnego. 
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1. Czynniki ryzyka 
 
Podejmuj�c decyzj� inwestycyjn� dotycz�c� instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozwa�y� 
ryzyka dotycz�ce działalno�ci Spółki i rynku na którym ona funkcjonuje. Opisane poni�ej czynniki ryzyka nie 
stanowi� zamkni�tej listy i nie powinny by� w ten sposób postrzegane. S� one najwa�niejszymi z punktu widzenia 
Emitenta elementami, które powinno si� rozwa�y� przed podj�ciem decyzji inwestycyjnej. Nale�y by� 
�wiadomym, �e ze wzgl�du na zło�ono�� i zmienno�� warunków działalno�ci gospodarczej równie� inne, nie 
uj�te w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mog� wpływa� na działalno�� Spółki. Inwestor powinien 
rozumie�, �e zrealizowanie ryzyk zwi�zanych z działalno�ci� Spółki mo�e mie� negatywny wpływ na jej sytuacj� 
finansowa czy pozycj� rynkow� i mo�e skutkowa� utrat� cz��ci zainwestowanego kapitału. 
 

1.1. Czynniki ryzyka zwi�zane z działalno�ci� operacyjn� oraz otoczeniem rynkowym Emitenta. 

 
Ryzyko zwi�zane z otoczeniem makroekonomicznym 
Rozwój usług oferowanych przez Spółk� jest �ci�le pozytywnie skorelowany z sytuacj� makroekonomiczn� 
Polski. Na wyniki finansowe osi�gane przez Emitenta najwi�kszy wpływ wywieraj� takie czynniki jak: tempo 
wzrostu PKB, poziom inflacji oraz stopa bezrobocia. Pogorszanie si� sytuacji makroekonomicznej w kraju mo�e 
spowodowa� obni�enie zainteresowania klientów usługami oferowanymi przez Spółk�, a tym samym negatywnie 
wpłyn�� na wyniki finansowe Emitenta. 
 
Ryzyko wzrostu konkurencji 
Konkurencja wewn�trz sektora usług doradztwa podatkowo-finansowego jest rozproszona, a rynek na którym 
działa Spółka rozwija si� dynamicznie i staje si�  bardzo atrakcyjny. Fakt pojawienia si� spółki konsoliduj�cej 
rynek usług doradczych oraz rozliczeniowych �wiadczonych dla przedsi�biorstw oraz osób fizycznych stwarza 
mo�liwo�� dla powstania i rozwoju spółek o profilu działalno�ci zbli�onym do działalno�ci Emitenta. 
Przedsi�biorstwa konkurencyjne mog� podj�� prób� powtórzenia planów inwestycyjnych Emitenta i w przyszło�ci 
wymusi� konieczno�� obni�enia osi�ganych mar� i zwi�kszenia ponoszenia wydatków na podnoszenie jako�ci 
usług Spółki, co mo�e si� przeło�y� na spadek rentowno�ci działalno�ci Emitenta. Spółka nie ma wpływu na 
podejmowanie działa� przez przedsi�biorstwa konkurencyjne, ale ma mo�liwo�� utrzymania i zwi�kszenia swojej 
pozycji na rynku z racji posiadanego wieloletniego do�wiadczenia i wysokiej jako�ci oferowanych usług. 
 
Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich 
Spółka prowadzi swoj� działalno�� w oparciu o wiedz� i umiej�tno�ci pracuj�cych dla niej ludzi. Utrata 
kluczowych pracowników lub przedstawicieli kierownictwa mo�e wpłyn�� niekorzystnie na prowadzon� przez 
Spółk� działalno��. Ryzyko to jest szczególnie istotne w przypadku utraty Członków Zarz�du. W celu 
minimalizacji zagro�enia utraty kluczowych pracowników Emitent stwarza przyjazne warunki pracy oraz 
mo�liwo�ci do zdobywania wiedzy i nowych umiej�tno�ci dla zatrudnionej kadry. 
 
Ryzyko nieosi�gni�cia przez Emitenta zało�onych celów strategicznych 
Realizacja planów inwestycyjnych i strategii rozwoju Emitenta uzale�niona jest od przyszłych przej�� lub fuzji  
wybranych podmiotów gospodarczych działaj�cych na rynku doradztwa podatkowo-finansowego. Planem 
Emitenta jest stworzenie poprzez akwizycj� w bran�y kompleksowych usług doradczych i rozliczeniowych, silnej 
grupy oddziałów samodzielnie funkcjonuj�cych, które mi�dzy innymi b�d� odpowiedzialne za stworzenie 
lokalnych sieci franczyzowych. Emitent nie posiada nale�ytego do�wiadczenia w zakresie dokonywania inwestycji 
kapitałowych zwi�zanych z zakupem udziałów w jakichkolwiek spółkach. Ostateczna cena nabycia 
poszczególnych podmiotów gospodarczych mo�e okaza� si� wy�sza ni� prognozowane na ten cel nakłady i rodzi 
to ryzyko niepozyskania nowych partnerów gospodarczych. Dodatkowo mo�liwa jest sytuacja, �e po integracji 
z tym podmiotem dojdzie do odej�cia kluczowych pracowników lub utraty cz��ci dotychczasowych klientów. 
Opó�nienia w realizacji lub niewykonanie podstawowych celów strategicznych zmniejszy prognozy dotycz�ce 
przychodów Spółki i wpłynie niekorzystnie na wynik finansowy Emitenta. W celu zminimalizowania w/w ryzyka 
Spółka podpisała listy intencyjne z kluczowymi dla realizacji strategii i planów Emitenta oddziałami doradztwa 
podatkowo-finansowego. 
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Ryzyko zwi�zane z budow� marki „Blue Tax Group” S.A. 
Przyszły sukces gospodarczy Emitenta jest �ci�le zwi�zany z nale�yt� budow� marki „Blue Tax Group” S.A. 
Rozpoznawalno�� nazwy i loga Emitenta wspomo�e realizacj� planów strategicznych Spółki oraz ekspansj� 
i rozwój sieci franczyzowej. Maj�c na uwadze szerokie plany Emitenta zwi�zane z promocj� własnej marki istnieje 
ryzyko, �e fundusze przeznaczone na ten cel oka�� si� niewystarczaj�ce. Brak nale�ytego wypromowania nazwy 
Spółki mo�e negatywnie skutkowa� na pozycj� rynkow� i wyniki finansowe Emitenta. 
 
Ryzyko braku zainteresowania licencj� franczyzow� Emitenta 
Blue Tax Group S.A. jest jednym z pierwszych podmiotów konsoliduj�cym rynek usług doradczych w Polsce 
i oferuj�cym licencj� franczyzow� uwzgl�dniaj�c� szeroki wachlarz usług zwi�zanych z funkcjonowaniem oraz 
obsług� podatkowo-finansow� przedsi�biorstw. Nie ma pewno�ci, �e innowacyjna oferta Emitenta znajdzie 
zainteresowanie w�ród potencjalnych franczyzobiorców. W przypadku niepozyskania nowych partnerów do sieci 
franczyzowej, plany strategiczne Spółki b�d� musiały ulec zmianie, a prognozowane do tej pory zyski obni�one.  
 
Ryzyko zwi�zane z rozszerzeniem oferty usług 
Blue Tax Group S.A. wychodz�c naprzeciw potrzebom klientów systematycznie rozszerza dotychczasow� ofert� 
�wiadczonych usług. Ukierunkowanie w stron� nowych obszarów działalno�ci nara�a Emitenta na szereg 
czynników ryzyka zwi�zanych z brakiem do�wiadczenia lub niewystarczaj�c� wiedz� w nowego typu działaniach 
gospodarczych. Mo�e si� okaza�, �e oferowane przez Spółk� usługi nie sprostaj� wymogom klientów lub nie 
wpełnii b�d� je zaspokaja�. Rodzi to ryzyko utraty dotychczasowych klientów i utrat� dotychczasowej pozycji 
rynkowej Spółki. 
 
Ryzyko odpowiedzialno�ci za �wiadczone usługi 
Blue Tax Group S.A. �wiadczy usługi w zakresie czynno�ci doradcy finansowego oraz rozliczeniowego dla 
podmiotów z sektora małych i �rednich przedsi�biorstw. Pełna odpowiedzialno�� prawna za negatywne skutki 
działalno�ci Spółki spoczywa na Emitencie. Nie mo�na wykluczy� pojawienia si� ewentualnych roszcze� klientów 
w stosunku do Emitenta z tytułu niewykonania lub nienale�ytego wykonanie zaoferowanej usługi. Ewentualne 
roszczenia mog� zmusi� Spółk� do tworzenia stosownych rezerw co mo�e przeło�y� si� na wyniki finansowe 
Emitenta. W celu minimalizowania w/w ryzyka Emitent zawarł umow� ubezpieczeniow� pokrywaj�c� ewentualne 
zobowi�zania na �wiadczone przez Spółk� usługi. 
 
Ryzyko kredytowe 
W dniu 26 wrze�nia 2007 r. Bank Zachodni WBK S.A. udzielił  kredytu inwestycyjnego Emitentowi w wysoko�ci 
457 000 (słownie: czterysta pi��dziesi�t siedem tysi�cy) zł. Kredyt udzielony został na pokrycie kosztów 
zakupu lokalu u�ytkowego w Brzegu Dolnym. W przypadku niewywi�zania si� Emitenta z terminowej spłaty 
kredytu lub jego raty, Spółka zapłaci odsetki od kredytu przeterminowanego w wielko�ci trzykrotnej wysoko�ci 
stopy kredytu lombardowego NBP. Odsetki od kredytu przeterminowanego s� niezwłocznie wymagalne. 
W razie naruszenia postanowie� w/w umowy przez Emitenta, Bank b�dzie miał prawo do: renegocjowania 
warunków niniejszej umowy, ��dania dodatkowego zabezpieczenia wierzytelno�ci Banku z tytułu udzielania 
kredytu, ��dania przedstawienia przez Spółk� programu naprawczego i jego realizacji, obni�enia kwoty 
przyznanego i nie wykorzystanego kredytu, wypowiedzenia umowy w cało�ci lub w cz��ci. 
 
Ryzyko funkcjonowania organów s�dowych i egzekucyjnych 
Działalno�� Spółki jest w pewnym zakresie uzale�niona od efektywno�ci działania organów s�dowych oraz 
organów egzekucyjnych. Opó�nienia lub opieszało�� w podejmowaniu decyzji i działa� przez te organy mo�e 
powodowa� mniejsz� efektywno�� działa� Spółki. 
 
Ryzyko zmian przepisów prawnych 
Otoczenie prawne istotnie wpływa na działalno�� Spółki. Dotyczy ono zarówno sektora, w którym bezpo�rednio 
funkcjonuje Emitent (doradztwo podatkowo-finansowe), sektorów powi�zanych jak i procedur wykorzystywanych 
przez Spółk�. Działalno�� Spółki ma oparcie w przepisach prawnych dotycz�cych szczegółowych post�powa� 
s�dowych i opłat z nimi zwi�zanych. Znacz�ce zmiany tych przepisów mog� mie� wpływ na wyniki finansowe 
Spółki.  
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Ryzyko zwi�zane z interpretacj� przepisów podatkowych 
Brak precyzji w obowi�zuj�cych regulacjach podatkowych, ich niestabilno�� w poł�czeniu z długimi okresami 
przedawnienia zobowi�za� oraz mo�liwo�ci� nakładania kar utrudnia planowanie podatkowe oraz kwalifikacj� 
podatkow� transakcji. Zakwestionowanie przez organy podatkowe kwalifikacji podatkowej transakcji 
dokonywanych przez Emitenta mo�e ujemnie wpłyn�� na wyniki finansowe Spółki. Emitenta z racji posiadanego 
wieloletniego do�wiadczenia eksperckiego w doradztwie finansowo-podatkowym znacznie minimalizuje 
mo�liwo�� zrealizowania si� ryzyka wynikaj�cego z bł�dnej interpretacji przepisów podatkowych. 
Ryzyko zwi�zane z finansowaniem kapitałem obcym 
Emitent przy realizacji projektów rozwojowych wykorzystuje finansowanie pochodz�ce z kredytów bankowych. 
Nie mo�na wykluczy� w przyszło�ci, i� na skutek ró�nych zdarze� Emitent b�dzie miał trudno�ci w wywi�zywaniu 
si� ze zobowi�za� wzgl�dem kredytodawców. Mogłoby to spowodowa� pogorszenie sytuacji Emitenta i spowolni� 
tempo jego rozwoju, ze wzgl�du na konieczno�� zdobycia innych �ródeł finansowania. Aby zminimalizowa� to 
ryzyko Emitent  ka�d� inwestycj� poprzedza dogł�bn� analiz� finansow�. 
 

1.2. Czynniki ryzyka zwi�zane z rynkiem kapitałowym 

 
Ryzyko niedostatecznej płynno�ci akcji na rynku 
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na �adnym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu. Nie ma wi�c pewno�ci, �e instrumenty finansowe Emitenta b�d� przedmiotem aktywnego obrotu po ich 
wprowadzeniu do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Bie��ca cena akcji mo�e by� ni�sza ni� ich cena 
emisyjna na skutek szeregu czynników, mi�dzy innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, liczby 
oraz płynno�ci notowanych akcji, waha� kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, 
regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych giełdach papierów 
warto�ciowych na �wiecie. NewConnect jest nowym rynkiem utworzonym przez Giełd� Papierów Warto�ciowych 
w Warszawie S.A. i istnieje ryzyko, �e notowane na nim spółki b�d� si� charakteryzowały mał� płynno�ci�. Tym 
samym mog� wyst�powa� trudno�ci w sprzeda�y du�ej ilo�ci akcji w krótkim okresie czasu, co mo�e powodowa� 
dodatkowo obni�enie cen akcji b�d�cych przedmiotem obrotu.  
 
Ryzyko dotycz�ce mo�liwo�ci nało�enia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie obowi�zków wynikaj�cych z przepisów prawa 
Komisja Nadzoru Finansowego mo�e nało�y� kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowi�zków 
wynikaj�cych z przepisów prawa, a w szczególno�ci obowi�zków wynikaj�cych z Ustawy o ofercie publicznej 
i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Ryzyko zwi�zane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu 
w Alternatywnym Systemie Obrotu 
Organizator Alternatywnego Systemu mo�e zawiesi� obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłu�szy ni� 3 
miesi�ce: 
 
 - na wniosek Emitenta, 

 - je�eli uzna, �e wymaga tego interes i bezpiecze�stwo uczestników obrotu,  
 - je�eli Emitent  narusza przepisy obowi�zuj�ce w alternatywnym systemie.  

 
Organizator Alternatywnego Systemu mo�e wykluczy� instrumenty finansowe z obrotu: 
 

- na wniosek Emitenta, z zastrze�eniem mo�liwo�ci uzale�nienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez 
Emitenta dodatkowych warunków,  
- je�eli uzna, �e wymaga tego interes i bezpiecze�stwo uczestników obrotu,  
- wskutek ogłoszenia upadło�ci Emitenta albo w przypadku oddalenia przez s�d wniosku o ogłoszenie upadło�ci 
z powodu braku �rodków w maj�tku Emitenta na zaspokojenie kosztów post�powania, 
- wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.  

 
Dodatkowo organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu: 

- w przypadkach okre�lonych przepisami prawa, 
- je�eli zbywalno�� tych instrumentów stała si� ograniczona, 
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- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

 
Ryzyko zwi�zane z notowaniem praw do akcji (PDA)  
PDA to papier warto�ciowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemaj�cych formy dokumentu, akcji 
nowej emisji spółki publicznej, powstaj�ce z chwil� dokonania przydziału tych akcji i wygasaj�ce z chwil� 
zarejestrowania akcji w depozycie papierów warto�ciowych albo z dniem uprawomocnienia si� postanowienia 
s�du rejestrowego odmawiaj�cego wpisu podwy�szenia kapitału zakładowego do rejestru przedsi�biorców. 
W przypadku niedoj�cia do skutku emisji akcji posiadacz PDA otrzyma tylko zwrot �rodków w wysoko�ci iloczynu 
ceny emisyjnej (tj. 0,20 zł) oraz ilo�ci nabytych praw do akcji. Inwestorzy, którzy kupili PDA Emitenta po wy�szej 
cenie ni� cena emisyjna nara�eni b�d� na strat� w wysoko�ci ró�nicy ceny zapłaconej na rynku wtórnym za PDA 
a kwot�, o której mowa powy�ej. Termin ewentualnej wypłaty okre�li Zarz�d w drodze uchwały. 

1.3. Czynniki ryzyka zwi�zane z inwestowaniem w instrumenty finansowe Emitenta 

 
Ryzyko zwi�zane z kolejnymi emisjami akcji i pozyskiwaniem �rodków finansowych 
Emitent zakłada, �e �rodki pozyskane w drodze emisji akcji serii C umo�liwi� mu powi�kszenie kapitału 
obrotowego do wysoko�ci umo�liwiaj�cej realizacj� zało�onych celów strategicznych. Istnieje jednak ryzyko, �e 
w wyniku wyst�pienia nieprzewidzianych okoliczno�ci Spółka b�dzie musiała przeprowadzi� dodatkow� emisj� 
lub szuka� innych �ródeł finansowania. Zaistniała sytuacja mogłaby spowolni� rozwój Emitenta. 
 
Ryzyko zwi�zane z wpływem wi�kszo�ciowego akcjonariusza na Spółk� 
Na dzie� sporz�dzenia Dokumentu Informacyjnego Pan Mirosław Stanisławski oraz Pan Dariusz Wesołowski 
posiadaj� ł�cznie 100% akcji Spółki co uprawnia ich do wykonania 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy, z zastrze�eniem art. 351 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, stanowi�cym, i� uprzywilejowanie nie 
mo�e by� wykonywane do ko�ca roku obrotowego, w którym akcjonariusz wniesie w pełni swój wkład na pokrycie 
kapitału zakładowego. Po zarejestrowaniu emisji akcji serii C ł�czny udział wi�kszo�ciowych akcjonariuszy 
wynosi� b�dzie powy�ej 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wpływ Pana Mirosława 
Stanisławskiego oraz Pana Dariusza Wesołowskiego na działalno�� Emitenta jest wi�c znacznie wi�kszy ni� 
pozostałych akcjonariuszy, w szczególno�ci w zwi�zku z art. 415 oraz art. 416 KSH. Tym samym, pozostali 
inwestorzy nabywaj�cy akcje Emitenta musz� si� liczy� z ograniczonym wpływem na sposób zarz�dzania 
i funkcjonowania Spółki. 
 
Ryzyko zwi�zane z nieefektywnym wykorzystaniem �rodków z emisji 
Podstawowym celem przeprowadzeniem oferty prywatnej było pozyskanie �rodków na akwizycj� w bran�y usług 
doradczo-podatkowych, a tak�e promocj� marki Blue Tax Group, co ma umo�liwi� Emitentowi realizacj� celów 
strategicznych. Nie ma 100% pewno�ci, �e Spółka efektywnie wykorzysta otrzymane �rodki, co mo�e mie� mniej 
korzystny wpływ na osi�gane wyniki finansowe. 
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte 
w Dokumencie Informacyjnym 
 

2.1. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym 

 
 
Emitent 
 
Tabela 5 Nazwa, siedziba i adres Emitenta 
Firma: Blue Tax Group S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Telefon: +48 (071) 341 86 18 

Faks: +48 (071) 341 86 20 

Adres poczty elektronicznej: info@bluetax.pl 

Adres strony internetowej: www.bluetax.pl 

�ródło : Emitent 
 

W imieniu Emitenta działa: 
Pan Mirosław Stanisławski – Prezes Zarz�du 
 
 
Emitent odpowiada za cało�� informacji zamieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 
 
O�wiadczenie osób działaj�cych w imieniu Emitenta: 
O�wiadczam, �e zgodnie z moj� najlepsz� wiedz� i przy doło�eniu nale�ytej staranno�ci by zapewni� taki stan, 
informacje zawarte Dokumencie Informacyjnym s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i �e 
w Dokumencie Informacyjnym nie pomini�to niczego, co mogłoby wpływa� na jego znaczenie. 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Prezes Zarz�du 
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2.2 O�wiadczenie Autoryzowanego Doradcy 

 

 

Tabela 6 Autoryzowany Doradca 
Firma: CEE Capital Sp. z o.o. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Kiełba�nicza 28, 50-109 Wrocław 

Telefon: +48 (071) 79 11 555 

Faks: +48 (071) 79 11 556 

Adres poczty elektronicznej: info@ceecapital.pl 

Adres strony internetowej: www.ceecapital.pl 

 
W imieniu CEE Capital Sp. z o.o. działaj�: 
 
Pan Adrian Dzielnicki   - Prezes Zarz�du 
Pan Wojciech Gudaszewski  - Wiceprezes Zarz�du  
 

 

O�wiadczamy, �e: 

Dokument Informacyjny został sporz�dzony zgodnie z wymogami okre�lonymi w Zał�czniku Nr 1 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwał� Nr 147/2007 Zarz�du Giełdy Papierów Warto�ciowych 
w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r.(z pó�n. zm.). 

 

Według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, 
informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym s� prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

W Dokumencie Informacyjnym nie pomini�to �adnych faktów, które mogłyby wpływa� na jego znaczenie i wycen� 
instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a tak�e opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka zwi�zane 
z udziałem w obrocie danymi instrumentami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________ 

Prezes Zarz�du 

_______________________ 

Wiceprezes Zarz�du 
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3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych 
do Alternatywnego Systemu Obrotu 
 

3.1. Szczegółowe okre�lenie rodzajów, liczby oraz ł�cznej warto�ci instrumentów finansowych 
z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ogranicze� co do przenoszenia praw 
z instrumentów finansowych oraz zabezpiecze� lub �wiadcze� dodatkowych 

 

Rodzaje akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu 
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza si� do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu: 
 

� 25 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o warto�ci nominalnej 0,01 zł ka�da; 
� 20 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o warto�ci nominalnej 0,01 zł ka�da; 
� 20 000 000 praw do akcji na okaziciela serii C, o warto�ci nominalnej 0,01 zł ka�da. 

 
Warto�� nominalna akcji serii  B Emitenta, wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu, wynosi 250 000 
zł. W przypadku zarejestrowania podwy�szenia kapitału przez S�d Rejestrowy w drodze emisji akcji serii C, 
ł�czna warto�� nominalna akcji serii A, B i C wyniesie 704 000 zł. 
 
Uprzywilejowanie Akcji Emitenta 
W rozumieniu art. 351 do art. 353 KSH akcje Emitenta serii A s� uprzywilejowane. Uprzywilejowanie akcji serii A 
dotyczy prawa głosu. W zwi�zku z uprzywilejowaniem prawa głosu na jedn� akcj� serii A przypadaj� dwa głosy 
na Walnym Zgromadzeniu. W zwi�zku z zapisem art. 351 § 4, który stanowi, �e akcjonariusz mo�e wykonywa� 
przyznane mu szczególne uprawnienia zwi�zane z akcj� uprzywilejowan� po zako�czeniu roku obrotowego, 
w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego, uprzywilejowanie akcji przysługiwa� 
b�dzie akcjonariuszom akcji serii A pocz�wszy od 1 stycznia 2008 roku. 
 
Akcje serii B oraz akcje serii C w rozumieniu art. 351 do 353 KSH nie s� uprzywilejowane.  
 
Obowi�zki i ograniczenia wynikaj�ce z Ustawy o ofercie publicznej oraz Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi 
 
Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom okre�lonym w Ustawie o Ofercie 
publicznej oraz w Ustawie o Obrocie instrumentami finansowymi, które wraz z Ustaw� o Nadzorze nad rynkiem 
kapitałowym zast�piły poprzednio obowi�zuj�ce przepisy prawa o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi. 
 
Na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi, członkowie zarz�du, rady nadzorczej, 
prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby 
pozostaj�ce z tym emitentem lub wystawc� w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym 
charakterze, nie mog� nabywa� lub zbywa� na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw 
pochodnych dotycz�cych akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powi�zanych. Nie mog� 
dokonywa� na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynno�ci prawnych, powoduj�cych lub 
mog�cych powodowa� rozporz�dzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkni�tego, 
o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Okresem zamkni�tym w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest: 

• okres od wej�cia w posiadanie przez osob� fizyczn� informacji poufnej dotycz�cej Emitenta lub 
instrumentów finansowych, spełniaj�cych warunki okre�lone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie 
instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomo�ci,  

• w przypadku raportu rocznego – dwa miesi�ce przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo�ci 
lub okres pomi�dzy ko�cem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomo�ci, 



 

Dokument Informacyjny  13 | S t r o n a  

 

gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba �e osoba fizyczna nie posiadała 
dost�pu do danych finansowych, na podstawie których został sporz�dzony raport,  

• w przypadku raportu półrocznego – miesi�c przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo�ci lub 
okres pomi�dzy dniem zako�czenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomo�ci, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba �e osoba fizyczna nie 
posiadała dost�pu do danych finansowych, na podstawie których został sporz�dzony raport,  

• w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomo�ci 
lub okres pomi�dzy dniem zako�czenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej 
wiadomo�ci, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba �e osoba fizyczna nie 
posiadała dost�pu do danych finansowych, na podstawie których został sporz�dzony raport.  
 

Osoby wchodz�ce w skład organów zarz�dzaj�cych lub nadzorczych Emitenta albo b�d�ce prokurentami, inne 
osoby pełni�ce w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadaj� stały dost�p do 
informacji poufnych dotycz�cych bezpo�rednio lub po�rednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie 
podejmowania decyzji wywieraj�cych wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej, s� obowi�zane do przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko 
z nimi powi�zane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny 
rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotycz�cych akcji Emitenta oraz 
innych instrumentów finansowych powi�zanych z tymi papierami warto�ciowymi, dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub b�d�cych przedmiotem ubiegania si� o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.  
 
Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej, ka�dy: 

- kto osi�gn�ł lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej  

- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce 
i w wyniku zmniejszenia tego udziału osi�gn�ł odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% 
lub mniej ogólnej liczby głosów,  

- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 
2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone s� do obrotu na rynku 
oficjalnych notowa� giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której 
akcje dopuszczone s� do innego rynku regulowanego, albo  

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

jest zobowi�zany zawiadomi� o tym KNF oraz spółk� w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie 
głosów b�d� od dnia, w którym dowiedział si� o takiej zmianie lub przy zachowaniu nale�ytej staranno�ci mógł si� 
o niej dowiedzie�. 
 
Zawiadomienie powinno zawiera� informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powoduj�cego zmian� udziału, której 
dotyczy zawiadomienie. Powinno zawiera� tak�e informacj� o liczbie akcji posiadanych przed zmian� udziału i ich 
procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale 
w ogólnej liczbie głosów, a tak�e o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale 
zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zawiadomienie 
zwi�zane z osi�gni�ciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo zawiera� 
informacje dotycz�ce zamiarów dalszego zwi�kszania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesi�cy od 
zło�enia zawiadomienia oraz celu zwi�kszania tego udziału. W przypadku ka�dorazowej zmiany tych zamiarów 
lub celu, akcjonariusz jest zobowi�zany niezwłocznie, nie pó�niej ni� w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, 
poinformowa� o tym KNF oraz Emitenta. Obowi�zek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po 
rozliczeniu w depozycie papierów warto�ciowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym 
dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, na koniec dnia rozliczenia, nie powoduje 
osi�gni�cia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wi��e si� powstanie tych obowi�zków. 
 
 

Na podstawie art. 161 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zwi�zku z art. 39 ust.4 pkt. 3 Zarz�d 
Spółki uwa�a, �e zapisy o których mowa powy�ej odnosz� si� do instrumentów finansowych Emitenta 
wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu. 
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Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mog� by� akcje obci��one 
zastawem, do chwili jego wyga�ni�cia. Wyj�tkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji nast�puje w wykonaniu 
umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, 
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871). 
 
Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie publicznej obowi�zki okre�lone powy�ej spoczywaj� równie� na: 

a)    podmiocie, który osi�gn�ł lub przekroczył okre�lony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 
w zwi�zku z: 

• zaj�ciem innego ni� czynno�� prawna zdarzenia prawnego, 
• nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych 

wystawionych w zwi�zku z akcjami takiej spółki, jak równie� innych papierów warto�ciowych, 
z których wynika prawo lub obowi�zek nabycia jej akcji, 

• uzyskaniem statusu podmiotu dominuj�cego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej 
posiadaj�cej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej b�d� innej osobie prawnej 
b�d�cej wobec niej podmiotem dominuj�cym, 

• dokonywaniem czynno�ci prawnej przez jego podmiot zale�ny lub zaj�ciem innego zdarzenia 
prawnego dotycz�cego tego podmiotu zale�nego, 

b)    funduszu inwestycyjnym – tak�e w przypadku, gdy osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów okre�lonego w tych przepisach nast�puje w zwi�zku z posiadaniem akcji ł�cznie przez: 

• inne fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, 
• inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarz�dzane przez 

ten sam podmiot, 

c)    podmiocie, w przypadku którego osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów okre�lonego w tych przepisach nast�puje w zwi�zku z posiadaniem akcji: 

• przez osob� trzeci� w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wył�czeniem 
akcji nabytych w ramach wykonywania czynno�ci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi, 

• w ramach wykonywania czynno�ci, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi, 

• w zakresie akcji wchodz�cych w skład zarz�dzanych portfeli papierów warto�ciowych, z których 
podmiot ten, jako zarz�dzaj�cy, mo�e w imieniu zleceniodawców wykonywa� prawo głosu na 
walnym zgromadzeniu, 

• przez osob� trzeci�, z któr� ten podmiot zawarł umow�, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu, 

d)    podmiocie prowadz�cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalno�� maklersk�, który 
w ramach reprezentowania posiadaczy papierów warto�ciowych wobec emitentów wykonuje, na zlecenie 
osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, je�eli osoba ta nie wydała wi���cej dyspozycji co do 
sposobu głosowania, 

e)    wszystkich podmiotach ł�cznie, które ł�czy pisemne lub ustne porozumienie dotycz�ce 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy dotycz�cego istotnych spraw spółki, chocia�by tylko jeden z tych podmiotów podj�ł lub 
zamierzał podj�� czynno�ci powoduj�ce powstanie tych obowi�zków, 

f)     podmiotach, które zawieraj� porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadaj�c akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniaj�cej ł�cznie osi�gni�cie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów 
okre�lonego w tych przepisach. 

W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowi�zki mog� by� wykonywane przez jedn� ze stron porozumienia, 
wskazan� przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e), domniemywa si� 
w przypadku podejmowania czynno�ci okre�lonych w tym przepisie przez: 

• mał�onków, ich wst�pnych, zst�pnych i rodze�stwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak 
równie� osoby pozostaj�ce w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,  

• osoby pozostaj�ce we wspólnym gospodarstwie domowym,  
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• mocodawc� lub jego pełnomocnika, nie b�d�cego firm� inwestycyjn�, upowa�nionego do dokonywania 
na rachunku papierów warto�ciowych czynno�ci zbycia lub nabycia papierów warto�ciowych,  

• jednostki powi�zane w rozumieniu ustawy o rachunkowo�ci.  
 

Ponadto obowi�zki wskazane wy�ej powstaj� równie� w przypadku, gdy prawa głosu s� zwi�zane z: 
• papierami warto�ciowymi stanowi�cymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, 

gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywa� prawo głosu 
i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdy� wówczas prawa głosu uwa�a si� za nale��ce do 
podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie,  

• akcjami, z których prawa przysługuj� danemu podmiotowi osobi�cie i do�ywotnio,  
• papierami warto�ciowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi mo�e on 

dysponowa� według własnego uznania.  
 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wy�ej obowi�zków: 
• po stronie podmiotu dominuj�cego – wlicza si� liczb� głosów posiadanych przez jego podmioty zale�ne,  
• po stronie podmiotu prowadz�cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalno�� maklersk�, który 

wykonuje czynno�ci okre�lone w pkt d) powy�ej – wlicza si� liczb� głosów z akcji spółki obj�tych 
zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osob� trzeci�,  

• wlicza si� liczb� głosów z wszystkich akcji, nawet je�eli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wył�czone z mocy Statutu, umowy lub przepisu prawa.  
 

Zgodnie z art. 88 ustawy o ofercie publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz kwity 
depozytowe wystawione w zwi�zku z akcjami takiej spółki uwa�a si� za papiery warto�ciowe, z którymi wi��e si� 
taki udział w ogólnej liczbie głosów, jak� posiadacz tych papierów warto�ciowych mo�e osi�gn�� w wyniku 
zamiany na akcje. Przepis ten stosuje si� tak�e odpowiednio do wszystkich innych papierów warto�ciowych, 
z których wynika prawo lub obowi�zek nabycia akcji spółki publicznej. 
 
Ograniczenia wynikaj�ce z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  
 

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsi�biorc� obowi�zek zgłoszenia zamiaru 
koncentracji Prezesowi Urz�du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), je�eli ł�czny �wiatowy obrót 
przedsi�biorców uczestnicz�cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj�cym rok zgłoszenia przekracza 
równowarto�� 1.000.000.000 euro lub je�eli ł�czny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsi�biorców 
uczestnicz�cych w koncentracji w roku obrotowym poprzedzaj�cym rok zgłoszenia przekracza równowarto�� 
50.000.000 euro. Przy badaniu wysoko�ci obrotu bierze si� pod uwag� obrót zarówno przedsi�biorców 
bezpo�rednio uczestnicz�cych w koncentracji, jak i pozostałych przedsi�biorców nale��cych do grup 
kapitałowych, do których nale�� przedsi�biorcy bezpo�rednio uczestnicz�cy w koncentracji,  a tak�e obrót 
zarówno przedsi�biorcy , nad którym ma zosta� przej�ta kontrola, jak i jego przedsi�biorców zale�nych (art. 16 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Obowi�zek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru: 

• poł�czenia dwóch lub wi�cej samodzielnych przedsi�biorców; 
• przej�cia - przez nabycie lub obj�cie akcji, innych papierów warto�ciowych, udziałów lub w jakikolwiek 

inny sposób - bezpo�redniej lub po�redniej kontroli nad jednym lub wi�cej przedsi�biorcami przez 
jednego lub wi�cej przedsi�biorców; 

• utworzenia przez przedsi�biorców wspólnego przedsi�biorcy; 
• nabycia przez przedsi�biorc� cz��ci mienia innego przedsi�biorcy (cało�ci lub cz��ci przedsi�biorstwa), 

je�eli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzaj�cych 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowarto�� 10.000.000 euro. 

Zgodnie z tre�ci� art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsi�biorc� zale�nego uwa�a si� za jej dokonanie przez przedsi�biorc� dominuj�cego. 

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

• je�eli obrót przedsi�biorcy, nad którym ma nast�pi� przej�cie kontroli, przez nabycie lub obj�cie akcji, 
innych papierów warto�ciowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób - bezpo�redniej lub po�redniej 
kontroli nad jednym lub wi�cej przedsi�biorcami przez jednego lub wi�cej przedsi�biorców, nie 
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przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w �adnym z dwóch lat obrotowych poprzedzaj�cych 
zgłoszenie równowarto�ci 10.000.000 euro; 

• polegaj�cej na czasowym nabyciu lub obj�ciu przez instytucj� finansow� akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzeda�y, je�eli przedmiotem działalno�ci gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsi�biorców, pod warunkiem, �e 
odsprzeda� ta nast�pi przed upływem roku od dnia nabycia lub obj�cia, oraz �e: 

- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyj�tkiem prawa do dywidendy, lub 
- wykonuje te prawa wył�cznie w celu przygotowania odsprzeda�y cało�ci lub cz��ci 

przedsi�biorstwa, jego maj�tku lub tych akcji albo udziałów; 
• polegaj�cej na czasowym nabyciu lub obj�ciu przez przedsi�biorc� akcji lub udziałów w celu 

zabezpieczenia wierzytelno�ci, pod warunkiem �e nie b�dzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wył�czeniem prawa do ich sprzeda�y; 

• nast�puj�cej w toku post�powania upadło�ciowego, z wył�czeniem przypadków, gdy zamierzaj�cy 
przej�� kontrol� jest konkurentem albo nale�y do grupy kapitałowej, do której nale�� konkurenci 
przedsi�biorcy przejmowanego; 

• przedsi�biorców nale��cych do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuj� wspólnie ł�cz�cy si� przedsi�biorcy, wspólnie wszyscy przedsi�biorcy 
bior�cy udział w utworzeniu wspólnego przedsi�biorcy, przedsi�biorca przejmuj�cy kontrol�, przedsi�biorca 
nabywaj�cy cz��� mienia innego przedsi�biorcy. Post�powanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 
powinno by� zako�czone nie pó�niej ni� w terminie 2 miesi�cy od dnia jego wszcz�cia. 

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zosta� wydana, 
przedsi�biorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, s� obowi�zani do wstrzymania si� od dokonania 
koncentracji. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgod� na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 
nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególno�ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj�cej na rynku. 

Prezes UOKiK mo�e równie� w drodze decyzji nało�y� na przedsi�biorc� lub przedsi�biorców zamierzaj�cych 
dokona� koncentracji obowi�zek lub przyj�� ich zobowi�zanie, w szczególno�ci do: 

• zbycia cało�ci lub cz��ci maj�tku jednego lub kilku przedsi�biorców, 
• wyzbycia si� kontroli nad okre�lonym przedsi�biorc� lub przedsi�biorcami, w szczególno�ci przez zbycie 

okre�lonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarz�dzaj�cego lub 
nadzorczego jednego lub kilku przedsi�biorców, 

• udzielenia licencji praw wył�cznych konkurentowi 

Prezes UOKiK zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku 
zostanie istotnie ograniczona, w szczególno�ci przez powstanie lub umocnienie pozycji dominuj�cej na rynku, 
jednak w przypadku gdy odst�pienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególno�ci przyczyni si� 
ona do rozwoju ekonomicznego lub post�pu technicznego albo mo�e ona wywrze� pozytywny wpływ na 
gospodark� narodow�, zezwala na dokonanie takiej koncentracji. 

Prezes UOKiK mo�e uchyli� opisane wy�ej decyzje, je�eli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za 
które s� odpowiedzialni przedsi�biorcy uczestnicz�cy w koncentracji, lub je�eli przedsi�biorcy nie spełniaj� 
okre�lonych w decyzji warunków. Jednak je�eli koncentracja została ju� dokonana, a przywrócenie konkurencji 
na rynku nie jest mo�liwe w inny sposób, Prezes UOKiK mo�e, w drodze decyzji, okre�laj�c termin jej wykonania 
na warunkach okre�lonych w decyzji, nakaza� w szczególno�ci: 

• podział poł�czonego przedsi�biorcy na warunkach okre�lonych w decyzji; 
• zbycie cało�ci lub cz��ci maj�tku przedsi�biorcy; 
• zbycie udziałów lub akcji zapewniaj�cych kontrol� nad przedsi�biorc� lub przedsi�biorcami lub 

rozwi�zanie spółki, nad któr� przedsi�biorcy sprawuj� wspóln� kontrol�, z zastrze�eniem �e decyzja 
taka   nie mo�e by� wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. 

Z powodu niedochowania obowi�zków, wynikaj�cych z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes 
UOKiK mo�e nało�y� na przedsi�biorc� w drodze decyzji kar� pieni��n� w wysoko�ci nie wi�kszej ni� 10% 
przychodu osi�gni�tego w roku rozliczeniowym, poprzedzaj�cym rok nało�enia kary, je�eli przedsi�biorca ten, 
cho�by nieumy�lnie, dokonał koncentracji bez uzyskania zgody. 

Prezes UOKiK mo�e równie� nało�y� na przedsi�biorc�, w drodze decyzji, kar� pieni��n� w wysoko�ci, 
stanowi�cej równowarto�� do 50.000.000 euro, je�eli, cho�by nieumy�lnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 
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Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane, 
a tak�e je�li w nie udzielił informacji ��danych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 19 ust. 3 b�d� udzielił 
informacji nieprawdziwych lub wprowadzaj�cych w bł�d. 

Prezes UOKiK mo�e równie� nało�y� na przedsi�biorc�, w drodze decyzji, kar� pieni��n� w wysoko�ci, 
stanowi�cej równowarto�� do 10.000 euro za ka�dy dzie� zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków s�dowych 
w sprawach z zakresu koncentracji. 

Prezes UOKiK mo�e, w drodze decyzji, nało�y� na osob� pełni�c� funkcj� kierownicz� lub wchodz�c� w skład 
organu zarz�dzaj�cego przedsi�biorcy lub zwi�zku przedsi�biorców kar� pieni��n� w wysoko�ci do 
pi��dziesi�ciokrotno�ci przeci�tnego wynagrodzenia, w szczególno�ci w przypadku, je�eli osoba ta nie zgłosiła 
zamiaru koncentracji. 

W przypadku nie wykonania decyzji, Prezes UOKiK mo�e, w drodze decyzji, dokona� podziału przedsi�biorcy. Do 
podziału spółki stosuje si� odpowiednio przepisy art. 528-550 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezesowi UOKiK 
przysługuj� kompetencje organów spółek uczestnicz�cych w podziale. 

Prezes UOKiK mo�e ponadto wyst�pi� do s�du o uniewa�nienie umowy lub podj�cie innych �rodków prawnych, 
zmierzaj�cych do przywrócenia stanu poprzedniego. 

Przy ustalaniu wysoko�ci kar pieni��nych Prezes UOKiK uwzgl�dnia w szczególno�ci okres, stopie� oraz 
okoliczno�ci uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 
Ograniczenia wynikaj�ce z Rozporz�dzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji 
przedsi�biorstw 
 

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, maj�ce wpływ na obrót akcjami, wynikaj� tak�e z regulacji zawartych 
w Rozporz�dzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji 
przedsi�biorców (zwanego dalej Rozporz�dzeniem w Sprawie Koncentracji). 

Rozporz�dzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotycz�ce tzw. Koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym, a wi�c obejmuj�cych przedsi�biorstwa i powi�zane z nimi podmioty, które przekraczaj� okre�lone 
progi obrotu towarami i usługami. 

Rozporz�dzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wył�cznie koncentracje prowadz�ce do trwałej zmiany 
struktury własno�ciowej w przedsi�biorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegaj� zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 

a) zawarciu umowy, 

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

c) przej�ciu wi�kszo�ciowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporz�dzenia w Sprawie Koncentracji mo�na równie� 
dokona� w przypadku, gdy przedsi�biorstwa posiadaj� wst�pny zamiar w zakresie dokonania koncentracji 
o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie Komisji słu�y uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsi�biorstw 
posiada wymiar wspólnotowy w nast�puj�cych przypadkach: 

a) gdy ł�czny �wiatowy obrót wszystkich przedsi�biorstw, uczestnicz�cych w koncentracji, wynosi wi�cej ni� 5 
miliardów euro, oraz 

b) gdy ł�czny obrót przypadaj�cy na Wspólnot� Europejsk� ka�dego z co najmniej dwóch przedsi�biorstw 
uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 250 milionów euro, chyba �e ka�de z przedsi�biorstw 
uczestnicz�cych w koncentracji uzyskuje wi�cej ni� dwie trzecie swoich ł�cznych obrotów, przypadaj�cych 
na Wspólnot�, w jednym i tym samym pa�stwie członkowskim. 

Koncentracja przedsi�biorstw ma wymiar wspólnotowy równie� w przypadku, gdy; 

a) ł�czny �wiatowy obrót wszystkich przedsi�biorstw uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 2,5 
miliarda euro, 

b) w ka�dym z co najmniej trzech pa�stw członkowskich ł�czny obrót wszystkich przedsi�biorstw 
uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 100 milionów euro, 
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c) w ka�dym z co najmniej trzech pa�stw członkowskich ł�czny obrót wszystkich przedsi�biorstw 
uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 100 milionów euro, z czego ł�czny obrót co najmniej 
dwóch przedsi�biorstw uczestnicz�cych w koncentracji wynosi co najmniej 25 milionów euro, oraz 

d) ł�czny obrót, przypadaj�cy na Wspólnot� Europejsk�, ka�dego z co najmniej dwóch przedsi�biorstw 
uczestnicz�cych w koncentracji wynosi wi�cej ni� 100 milionów euro, chyba �e ka�de z przedsi�biorstw 
uczestnicz�cych w koncentracji uzyskuje wi�cej ni� dwie trzecie swoich ł�cznych obrotów przypadaj�cych na 
Wspólnot� w jednym i tym samym pa�stwie członkowskim. 

 
Nie istniej� inne, ni� wskazane w punktach powy�ej, ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta. 

 

3.2. Okre�lenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych 

 
3.2.1. Organ uprawniony do podj�cia decyzji o emisji instrumentów finansowych 
 
Organem uprawnionym do podj�cia decyzji o podwy�szeniu kapitału zakładowego poprzez emisj� akcji, na mocy 
art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. 
 
3.2.2. Data i formy podj�cia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej tre�ci 
 
Akcje Serii A 
 
Akcje Serii A s� akcjami imiennymi. Akcje imienne serii A s� uprzywilejowane  tak, �e jedna akcja daje prawo do 
dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje Serii A powstały w wyniku podj�cia w dniu 20 
listopada 2007 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Blue Tax Group spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� uchwały nr 1 w sprawie przekształcenia Blue Tax Group sp. z o.o. w Blue Tax Group Spółk� 
Akcyjn�. 
 
Akcje Serii B 
 
Akcje Serii B s� akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje Serii B powstały w wyniku podj�cia w dniu 20 listopada 
2007 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Blue Tax Group spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� uchwały nr 1 w sprawie przekształcenia Blue Tax Group sp. z o.o. w Blue Tax Group Spółk� 
Akcyjn�. 
 
Na podstawie Uchwały nr 1 z dnia 20 listopada 2007 r.  § 7. Statut Emitenta uzyskał brzmienie: 
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Akcje Serii C 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 grudnia 2007 podj�ło uchwał� nr 1 b�d�c� podstaw� 
prawn� emisji akcji serii C w nast�puj�cym brzmieniu: 
 
 
 

UCHWAŁA nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzib� we Wrocławiu 
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z 04 grudnia 2007 roku  

w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C, 
wył�czenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

 

Działaj�c na podstawie art. 431 §1 i §2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  

 

§1 Podwy�szenie Kapitału Zakładowego 

 

1. Podwy�sza si� w drodze emisji prywatnej kapitał zakładowy spółki z kwoty 504 000,00 zł (słownie 
pi��set cztery tysi�ce złotych) do kwoty nie wi�kszej ni� 804 000,00 zł (słownie: osiemset cztery tysi�ce 
złotych) to jest o kwot� nie wi�ksz� ni� 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysi�cy złotych), poprzez emisj� 
nie wi�cej ni� 30 000 000 (słownie: trzydzie�ci milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o warto�ci 
nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da akcja. 

 

2. Akcje serii C zostan� pokryte w cało�ci wkładami pieni��nymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwy�szenia kapitału zakładowego.  

 

3. Akcje serii C zostan� zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze 
subskrypcji prywatnej.  

 

4. Upowa�nia si� Zarz�d Spółki do podj�cia działa� niezb�dnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w 
szczególno�ci do: 

a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C 
b. Zawarcia umów o obj�ciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej 

 

5. Umowy obj�cia akcji serii C zostan� zawarte w terminie do 10 stycznia 2007 r. 

 

6. Podwy�szenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach okre�lonych w ust. 1 uchwały, w 
wysoko�ci odpowiadaj�cej liczbie akcji obj�tych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych). Upowa�nia si� i zobowi�zuje Zarz�d Spółki do zło�enia przed 
zgłoszeniem podwy�szenia kapitału zakładowego do rejestru s�dowego, o�wiadczenia w trybie art. 310 
§ 2 w zwi�zku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysoko�ci obj�tego kapitału zakładowego 
Spółki.  

 

§2 Wył�czenie Prawa Poboru 

 

1. Po zapoznaniu si� z pisemn� opini� Zarz�du Spółki sporz�dzon� w dniu 04.12.2007 r., zgodnie z art. 
433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniaj�c� wył�czenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny 
emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wył�cza w cało�ci prawo poboru akcji serii C 
przysługuj�ce dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 

2. Uzasadnieniem wył�czenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest 
pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C �rodków finansowych niezb�dnych dla dalszego 
rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółk� działalno�ci gospodarczej. Z powy�szych 
wzgl�dów oraz w oparciu o przedstawion� opini� Zarz�du Spółki – uzasadnione jest w pełni i le�y w 
interesie Spółki – wył�czenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
przyj�cie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii C. 

 

§3 Wej�cie w �ycie 
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Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, nast�puj�cym stosunkiem 
głosów: 

 - za uchwał� 50 400 000 głosów, 

 - przeciwko uchwale 0 głosów, 

 - wstrzymuj�cych si� 0 głosów. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ”Blue Tax Group” Spółka Akcyjna z siedzib� we 
Wrocławiu w dniu 2 stycznia 2008 r. podj�ło uchwał� w sprawie uzupełnienia uchwały numer 1 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. z dnia 04.12.2007 r. w sprawie podwy�szenia 
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C, wył�czenia prawa poboru akcji nowej 
emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy, poprzez dodanie ust. 7 o nast�puj�cym brzmieniu: 

„7. Akcje serii C b�d� uczestniczy� w dywidendzie pocz�wszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do 
podziału za rok obrotowy 2007 tj. od dnia 01.01.2007 r.” 

 
Podmiot prowadz�cy rejestr akcji Emitenta 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta b�dzie Krajowy Depozyt 
Papierów Warto�ciowych SA z siedzib� w Warszawie przy ul. Ksi���cej 4, 00-498 Warszawa. 
Od momentu rejestracji akcji Emitenta serii B i C w KDPW nie b�d� one miały formy dokumentu. Akcje Emitenta 
b�d� podlegały dematerializacji z chwil� ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 
3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW. 
 
Waluta emitowanych papierów warto�ciowych  
 
Warto�� nominalna akcji Emitenta oznaczona jest w złotych polskich (PLN). 
Warto�� nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,01 zł (jeden grosz). 
Akcje serii A i B powstały w wyniku przekształcenia Emitenta ze spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� 
w spółk� akcyjn�. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,20 (dwadzie�cia groszy) zł. 
 

3.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestnicz� w dywidendzie 

 
Akcje serii A, B i C b�d� uczestniczy� w dywidendzie pocz�wszy od wypłaty z zysku, jaki przeznaczony b�dzie do 
podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 r. Dywidenda b�dzie wypłacana w walucie 
polskiej. 
 
Akcje wszystkich serii: A, B i C s� równe w prawach co do dywidendy. Statut Spółki  nie ustanawia �adnego 
uprzywilejowania w tej kwestii. 
 

3.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

3.4.1. Informacje ogólne 

 
Kodeks Spółek Handlowych  
 
Uprawnienia maj�tkowe 
 
Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347 KSH). Prawo do udziału w zysku 
dotyczy zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta. Walne 
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Zgromadzenie Emitenta mo�e zdecydowa� o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom. Zgodnie z tre�ci� 
art. 348 § 2 KSH prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszowi, któremu przysługuj� akcje w dniu podj�cia 
uchwały o podziale zysku.  
 
Prawo pierwsze�stwa do obj�cia nowych akcji w stosunku do liczby akcji ju� posiadanych, tj. prawo 
poboru. Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH . Prawo poboru akcjonariuszy 
mo�e zosta� wył�czone, o ile słu�y to interesowi Emitenta. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru 
konieczne jest zapowiedzenie wył�czenia prawa poboru w porz�dku obrad Walnego Zgromadzenia. 
Uchwała w przedmiocie wył�czenia prawa poboru dla swojej wa�no�ci wymaga wi�kszo�ci 4/5 głosów (art. 
433 § 2 KSH). 
Wi�kszo�� 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwy�szeniu kapitału 
zakładowego stanowi, �e nowe akcje maj� by� obj�te w cało�ci przez instytucj� finansow� (subemitenta), 
z obowi�zkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umo�liwienia im wykonania prawa poboru na 
warunkach okre�lonych w uchwale. Wi�kszo�� 4/5 nie jest równie� wymagana w przypadku, kiedy uchwała 
stanowi, i� akcje nowej emisji mog� by� obj�te przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym 
słu�y prawo poboru, nie obejm� cz��ci lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH). 
 
Prawo do udziału w maj�tku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
w przypadku likwidacji Emitenta. Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale maj�tku Emitenta 
w przypadku rozwi�zania lub likwidacji, proporcjonalnie do posiadanego udziałów kapitale zakładowym. 
Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w przedmiotowym zakresie. 
 
Prawo do zbywania akcji Emitenta. Akcje Emitenta s� zbywalne zgodnie z art. 337 § 1 KSH. Statut 
Emitenta nie przewiduje jakichkolwiek ogranicze� zwi�zanych ze zbywaniem akcji. 
 
Prawo do zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.  
Zgodnie z § 7 punkt 9 Statutu Emitenta nie mo�e by� dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje 
imienne. 
 
Prawo do ustanowienia zastawu lub u�ytkowania na akcjach. Akcje mog� by� przedmiotem zastawu lub 
prawa u�ytkowania ustanowionego przez ich wła�ciciela. Zastawnik ani u�ytkownik nie mo�e wykonywa� 
prawa głosu z akcji zastawionych lub obci��onych prawem u�ytkowania. 

 

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) 
 
Prawo do zło�enia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zło�enia wniosku 
o umieszczenie w porz�dku obrad poszczególnych spraw (art. 400 KSH). Przedmiotowe prawo przysługuje 
akcjonariuszom posiadaj�cym co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. 	�danie takie akcjonariusz powinien 
zło�y� Zarz�dowi na pi�mie, co najmniej na miesi�c przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 
Je�eli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia ��dania Zarz�dowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
nie zostanie zwołane akcjonariuszowi przysługuje prawo do zło�enia wniosku do s�du rejestrowego Emitenta 
o upowa�nienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 401 KSH). 
 
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406 KSH). Akcje na okaziciela daj� prawo 
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, je�eli dokumenty akcji zostan� zło�one w spółce co najmniej na tydzie� 
przed terminem tego zgromadzenia i nie b�d� odebrane przed jego uko�czeniem. Ponadto, na wniosek 
akcjonariuszy posiadaj�cych 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy, przysługuje im prawo do sprawdzenia listy obecno�ci uczestników Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy przez powołan� w tym celu komisj� zło�on� przynajmniej z trzech osób, w tym jednej osoby 
wybranej przez wnioskodawców (art. 410 KSH). 
 
Prawo do zaskar�ania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach okre�lonych w art. 422 - 427 
Kodeksu Spółek Handlowych. Stosownie do postanowie� art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia 
sprzeczna ze Statutem lub dobrymi obyczajami i godz�ca w interes Emitenta lub maj�ca na celu 
pokrzywdzenie akcjonariusza mo�e by� zaskar�ona w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi 
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powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo mo�e zosta� wytoczone przez Zarz�d, Rad� Nadzorcz� oraz 
poszczególnych członków tych organów lub akcjonariusza, który: 

- głosował przeciwko uchwale, a po jej podj�ciu ��dał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg 
głosowania nie dotyczy akcji niemej); 

- został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu; 
- nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób 

wadliwy lub podj�to uchwal� w sprawie, która nie była podj�ta porz�dkiem obrad. 
W sytuacji kiedy uchwała jest sprzeczna z ustaw�, mo�e zosta� zaskar�ona w trybie art. 425 KSH, 

w drodze powództwa o stwierdzenie niewa�no�ci uchwały wytoczonego przeciwko Emitentowi. Prawo do 
wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wygasa z upływem 6 miesi�cy od dnia otrzymania przez 
uprawnionego wiadomo�ci o uchwale, jednak nie pó�niej ni� w terminie 2 lat od dnia podj�cia uchwały.  
 
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do ��dania udzielenia przez Zarz�d podczas obrad Walnego 
Zgromadzenia, informacji dotycz�cych Emitenta, je�eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy obj�tej 
porz�dkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 KSH). Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia 
��danej informacji ma prawo do zło�enia wniosku do s�du rejestrowego o zobowi�zanie Zarz�du do 
udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub 
o zobowi�zanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza 
Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH),  
 
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrz�dziły szkod� Emitentowi (art. 486 i 487 KSH). Je�eli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrz�dzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrz�dzaj�cego szkod�, ka�dy akcjonariusz 
lub osoba której słu�y inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale maj�tku, mo�e wnie�� pozew 
o naprawienie szkody wyrz�dzonej Emitentowi, a osoby obowi�zane do naprawienia szkody nie mog� powoływa� 
si� w takiej sytuacji na uchwał� Walnego Zgromadzenia udzielaj�c� im absolutorium ani na dokonane przez 
Emitenta zrzeczenie si� roszcze� o odszkodowanie.  
 
Prawo do ��dania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 
KSH). Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy reprezentuj�cych co najmniej jedn� pi�t� kapitału 
zakładowego Emitenta, wybór Rady Nadzorczej powinien by� dokonany w drodze głosowania oddzielnymi 
grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.  
 
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje tak�e prawo do ��dania, aby spółka 
handlowa b�d�ca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na pi�mie, czy pozostaje ona w stosunku 
dominacji lub zale�no�ci w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec okre�lonej spółki handlowej albo 
spółdzielni b�d�cej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do zło�enia ��dania, 
o którym mowa powy�ej, mo�e ��da� równie� ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym tak�e jako zastawnik, u�ytkownik lub na 
podstawie porozumie� z innymi osobami. 
 
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw zwi�zanych z dokumentacj� Emitenta. Najwa�niejsze z nich to: 

- prawo do przegl�dania ksi�gi akcyjnej i ��dania wydania odpisu ksi�gi akcyjnej (art. 341 KSH); 
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarz�du z działalno�ci Emitenta i sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 
KSH); 

- prawo do przegl�dania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do ��dania sporz�dzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do ��dania 
wydania odpisu wniosków w sprawach obj�tych porz�dkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (art. 
407 KSH); 

- prawo do przegl�dania ksi�gi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do 
otrzymania po�wiadczonych przez Zarz�d odpisów uchwał (art. 421 KSH); 

- prawo do przegl�dania dokumentów zwi�zanych z poł�czeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH). 

 
Ustawa o Ofercie Publicznej i Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi 
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Zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi dokumentem potwierdzaj�cym fakt 
posiadania uprawnie� inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne �wiadectwo 
depozytowe, które mo�e by� wystawione przez podmiot prowadz�cy rachunek papierów warto�ciowych zgodnie 
z normami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 
Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom posiadaj�cym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje 
uprawnienie do imiennego �wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadz�cy rachunek 
papierów warto�ciowych. Akcjonariuszom posiadaj�cym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje 
natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowuj� jednak�e 
Akcjonariusze posiadaj�cy akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane. 
 
3.4.2. Prawo do dywidendy 
 
Prawo do dywidendy powstaje corocznie, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podejmie uchwał� 
o przeznaczeniu cz��ci lub cało�ci zysku Emitenta za ostatni rok obrotowy (powi�kszonego ewentualnie 
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego 
i rezerwowego, które mog� by� przeznaczone na wypłat� dywidendy) do wypłaty dla akcjonariuszy. 
Prawo do wypłaty dywidendy przysługuje Akcjonariuszowi, b�d�cemu posiadaczem akcji Emitenta w dniu 
dywidendy i wymagalne jest od dnia terminu wypłaty dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie 
maj�tkowe nie podlega wyga�ni�ciu, jednak�e podlega przedawnieniu. 
Prawo do dywidendy z akcji Emitenta nie wygasa i nie mo�e by� wył�czone. 
Po wprowadzeniu akcji do alternatywnego systemu obrotu, zgodnie z rozdz. XIII oddz. 3 § 9 Szczegółowych 
Zasad Obrotu Giełdowego GPW, emitenci papierów warto�ciowych zobowi�zani b�d� niezwłocznie informowa� 
GPW o podj�ciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłat� dywidendy dla akcjonariuszy, wysoko�ci dywidendy, 
dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy oraz przekazywa� GPW uchwały wła�ciwego 
organu Emitenta w tych sprawach. 
Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych 
do obrotu w alternatywnym systemie zobowi�zani s� informowa� niezwłocznie Organizatora Alternatywnego 
Systemu o wykonywaniu praw z instrumentów ju� notowanych, jak równie� o podj�tych w tym zakresie decyzjach 
oraz uzgadnia� z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mog� mie� wpływ na 
organizacj� i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie. W zwi�zku z tym, po wprowadzeniu akcji do 
alternatywnego systemu obrotu, emitenci zobowi�zani s� niezwłocznie informowa� Organizatora Alternatywnego 
Systemu o podj�ciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłat� dywidendy dla akcjonariuszy.  
Ponadto przepis § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW nakłada na emitentów papierów warto�ciowych 
obowi�zek niezwłocznego przekazania do KDPW uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy, czyli przekazania informacji o jej wysoko�ci, terminie ustalenia i terminie wypłaty. Powy�sze 
informacje powinny by� przesłane do KDPW nie pó�niej ni� na 10 dni roboczych przed terminem ustalenia prawa 
do dywidendy. Zgodnie z § 91 pkt 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW dzie� wypłaty dywidendy mo�e 
przypada� najwcze�niej dziesi�tego dnia po ustaleniu prawa do dywidendy, z wył�czeniem sobót oraz dni 
uznanych ustawowo za wolne od pracy na podstawie wła�ciwych przepisów prawa.  
Wypłata dywidendy, przysługuj�cej akcjonariuszom posiadaj�cym zdematerializowane akcje spółki znajduj�ce si� 
w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z § 97 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, nast�puje poprzez 
pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW �rodków na realizacj� prawa do dywidendy na wskazanym 
przez KDPW rachunku pieni��nym lub rachunku bankowym, a nast�pnie rozdzielenie przez KDPW �rodków 
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy nast�pnie przeka�� je na poszczególne 
rachunki akcjonariuszy. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowie� odno�nie do warunków odbioru dywidendy, reguluj�cych kwesti� 
odbioru dywidendy, w sposób inny ni� postanowienia Kodeksu spółek handlowych i regulacje KDPW. Warunki 
odbioru i wypłaty dywidendy b�d� przekazywane w formie raportu bie��cego przekazywanego przez Spółk� do 
publicznej wiadomo�ci za po�rednictwem EBI administrowanej przez Organizatora Alternatywnego Systemu. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby mo�liwe było prawidłowe rozliczenie podatku 
dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych nale�nego od akcjonariuszy. 
Statut Emitenta nie przewiduje mo�liwo�ci wypłacania zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. 

 
3.4.3 Prawo głosu 
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Z akcjami serii B oraz C Emitenta zwi�zane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta.  
 
Z akcjami serii A zwi�zane jest prawo do wykonywania dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Emitenta. 
 

3.4.4 Prawo do udziału w nadwy�kach w przypadku likwidacji 

 

Zgodnie z § 35 Statutu Emitenta  w przypadku rozwi�zania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
wyznacza likwidatora na wniosek Rady Nadzorczej i okre�la sposób prowadzenia likwidacji. Z chwil� 
wyznaczenia likwidatorów ustaj� prawa i obowi�zki Zarz�du. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowuj� 
swoje prawa a� do ko�ca likwidacji. 

 
3.4.5 Postanowienia w sprawie umorzenia 
 
Zgodnie z § 8 Statutu Emitenta akcje Spółki mog� by� umorzone za zgod� akcjonariusza, którego akcji 
umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółk� (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji nast�puje 
poprzez obni�enie kapitału zakładowego Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okre�la 
sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególno�ci wysoko��, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia 
przysługuj�cego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstaw� prawn� umorzenia, a tak�e sposób 
obni�enia kapitału zakładowego. 
 

3.5. Okre�lenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszło�ci 

 
Podział zysku (wypłata dywidendy) nale�y do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Kompetencja ta nie podlega 
ograniczeniom, w szczególno�ci jej wykonywanie nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Od pocz�tku istnienia 
Emitent nie dokonał wypłaty dywidendy. Zgodnie z  § 29 Statutu Emitenta Walne Zgromadzenie okre�la dzie�, 
według którego ustala si� list� akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzie� 
dywidendy). 
 
Emitent został przekształcony w spółk� akcyjn� w dniu 29 listopada 2007 r. w zwi�zku z czym nie jest mo�liwe 
podanie warto�ci dywidendy na akcj� za pierwszy rok obrotowy okresu obj�tego historycznymi informacjami 
finansowymi ani za lata poprzednie. 
 
Ostateczna decyzja o wypłacie dywidendy w najbli�szych latach uzale�niona b�dzie od potrzeb inwestycyjnych 
Emitenta oraz jego zapotrzebowania na �rodki finansowe. Ustalenie terminów w zwi�zku z wypłat� dywidendy 
oraz operacja wypłaty dywidendy b�dzie przeprowadzana zgodnie z regulacjami KDPW. 
 

3.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów zwi�zanych z posiadaniem i obrotem 
instrumentami finansowymi obj�tymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku. 

 
W Dokumencie Informacyjnym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów zwi�zanych 
z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji powinni skorzysta� 
z porad �wiadczonych przez doradców podatkowych. 
 
3.6.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zysku spółki akcyjnej 

 

Opodatkowanie dochodów osób prawnych 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych Emitent, który dokonuje wypłat 
nale�no�ci z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, obowi�zany jest, jako płatnik, pobiera�, w dniu dokonania 
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wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane s� przez 
Emitenta w terminie do 7 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym pobrano podatek, na rachunek 
wła�ciwego urz�du skarbowego. 
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje poj�cie „dochodu 
z udziału w zyskach osób prawnych”. Stosownie do zawartej tam regulacji dochodem z udziału w zyskach osób 
prawnych, z zastrze�eniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, jest 
dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym tak�e: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego 
zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, warto�� maj�tku otrzymanego w zwi�zku z likwidacj� 
osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwy�szenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowi�cy 
równowarto�� kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. 

Nale�y wskaza�, i� zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych do 
przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki 
w celu umorzenia tych akcji oraz warto�ci maj�tku otrzymanego w zwi�zku z likwidacj� osoby prawnej, nie zalicza 
si� kwot w tej cz��ci, która stanowi koszt nabycia b�d� obj�cia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych 
w zwi�zku z likwidacj� akcji. Dochody (przychody) z powy�szych �ródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty 
nie stanowi�ce przychodów, okre�lone w art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, 
opodatkowane s�, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zryczałtowanym 
podatkiem w wysoko�ci 19% uzyskanego przychodu. 
 
Ponadto od podatku dochodowego zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych 
zwolnione s� dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
je�eli spełnione s� ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

 1) wypłacaj�cym dywidend� oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka b�d�ca 
podatnikiem podatku dochodowego, maj�ca siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 2) uzyskuj�cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegaj�ca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym ni� 
Rzeczpospolita Polska pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pa�stwie nale��cym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało�ci swoich 
dochodów, bez wzgl�du na miejsce ich osi�gania, 

 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpo�rednio nie mniej ni� 15 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, 
o której mowa w pkt 1, 

 4) odbiorc� dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych jest: 

- spółka, o której mowa w pkt 2, albo 

- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskuj�ca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje w spółce wypłacaj�cej te nale�no�ci w wysoko�ci nie mniej ni� 15 % 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma równie� zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji, 
w wysoko�ci nie mniej ni� 15 %, przez spółk� uzyskuj�c� dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby 
prawnej maj�cej siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych 
dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji, w wysoko�ci nie mniej ni� 15 
%, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2 powy�ej, jest obowi�zana do zapłaty 
podatku, wraz z odsetkami za zwłok�, od dochodów (przychodów) okre�lonych w wysoko�ci 19 % dochodów 
(przychodów) do 20 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki 
nalicza si� od nast�pnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
 
 
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne 
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa si� według 
nast�puj�cych zasad, okre�lonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 
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• podstaw� opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,  
• przychodu z tytułu dywidendy nie ł�czy si� z dochodami opodatkowanymi na zasadach okre�lonych 

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

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

• płatnikiem podatku jest podmiot wypłacaj�cy dywidend�, który potr�ca kwot� podatku z przypadaj�cej 
do wypłaty sumy oraz wpłaca j� na rachunek wła�ciwego dla płatnika urz�du skarbowego. Zgodnie ze 
stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w pi�mie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do 
KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadz�ce rachunek papierów warto�ciowych osoby 
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda. 

 
 
Opodatkowanie osób fizycznych w zwi�zku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów 
warto�ciowych 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikaj�cych oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach maj�cych osobowo�� prawn� (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu 
(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyj�tkiem od przedstawionej zasady jest 
odpłatne zbywanie papierów warto�ciowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 
wynikaj�cych, je�eli czynno�ci te wykonywane s� w ramach prowadzonej działalno�ci gospodarczej (ust. 4). 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie ł�czy si� z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

• ró�nica mi�dzy sum� przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych 
a kosztami uzyskania przychodów, okre�lonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrze�eniem art. 24 ust. 13 i 14,  

• ró�nica mi�dzy sum� przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikaj�cych z papierów warto�ciowych, 
o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. B ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania 
przychodów, okre�lonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

• ró�nica mi�dzy sum� przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikaj�cych a kosztami uzyskania przychodów, okre�lonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

• ró�nica mi�dzy sum� przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach maj�cych 
osobowo�� prawn� a kosztami uzyskania przychodów, kre�lonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub 
art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

• ró�nica pomi�dzy warto�ci� nominaln� obj�tych udziałów (akcji) w spółkach maj�cych osobowo�� 
prawn� albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieni��ny w innej postaci ni� 
przedsi�biorstwo lub jego zorganizowana cz��� a kosztami uzyskania przychodów okre�lonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osi�gni�ta w roku podatkowym. 

Po zako�czeniu roku podatkowego podatnik jest obowi�zany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 
ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykaza� dochody uzyskane w roku 
podatkowym z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a tak�e dochody z realizacji praw z nich wynikaj�cych oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w spółkach maj�cych osobowo�� prawn� oraz z tytułu obj�cia udziałów (akcji) w spółkach maj�cych 
osobowo�� prawn� albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieni��ny w postaci innej ni� 
przedsi�biorstwo lub jego zorganizowana cz���, i obliczy� nale�ny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie 
o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikaj�cej z umów zapobiegaj�cych podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika za�wiadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granic� dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez wła�ciwy organ administracji 
podatkowej. 
 

Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów zagranicznych 
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Obowi�zek pobrania i odprowadzenia podatku u �ródła w wysoko�ci 19% przychodu spoczywa na podmiocie 
prowadz�cym rachunek papierów warto�ciowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty zwi�zane 
z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane s� na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegaj� 
w Polsce ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu, czyli: 

• osób prawnych, je�eli nie maj� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarz�du (art. 3 ust. 2 
Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych) i 

• osób fizycznych, je�eli nie maj� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 
2a Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych). 

 
Jednak zasady opodatkowania oraz wysoko�� stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend  i innych udziałów 
w zyskach Emitenta osi�ganych przez inwestorów zagranicznych mog� by� zmienione postanowieniami umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomi�dzy Rzeczpospolit� Polsk� i krajem miejsca siedziby lub 
zarz�du osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. 
W przypadku gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów 
osi�ganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wi���ce s� postanowienia tej umowy 
i wył�czaj� one stosowanie przywołanych powy�ej przepisów polskich ustaw podatkowych.  
 
Jednak�e, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zastosowanie stawki 
podatku wynikaj�cej z wła�ciwej umowy w sprawie zapobie�enia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie 
podatku zgodnie z tak� umow� jest mo�liwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do 
celów podatkowych uzyskanym od niego za�wiadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez wła�ciwy organ 
administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikaj�cej z wła�ciwej umowy w sprawie 
zapobie�enia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest mo�liwe, pod warunkiem uzyskania od 
podatnika certyfikatu rezydencji. 
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych zwalnia si� od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, je�eli spełnione 
s� ł�cznie nast�puj�ce warunki: 
 

1) wypłacaj�cym dywidend� oraz inne nale�no�ci z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 
spółka b�d�ca podatnikiem podatku dochodowego, maj�ca siedzib� lub zarz�d na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) uzyskuj�cym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, jest spółka podlegaj�ca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym ni� Rzeczpospolita 
Polska pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pa�stwie nale��cym do Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od cało�ci swoich dochodów, 
bez wzgl�du na miejsce ich osi�gania, 

3) spółka, o której mowa powy�ej, posiada bezpo�rednio nie mniej ni� 15 % udziałów (akcji) w kapitale 
spółki wypłacaj�cej dywidend�, 

4) odbiorc� dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych jest: 

• spółka, o której mowa w pkt 1 powy�ej, albo 

• zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2. 

 
Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskuj�ca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych maj�cych siedzib� lub zarz�d na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacaj�cej te nale�no�ci w wysoko�ci, o której 
mowa powy�szym pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
 
Zwolnienie to ma równie� zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysoko�ci okre�lonej w powy�szym pkt 3, przez spółk� uzyskuj�c� dochody (przychody) z tytułu udziału 
w zysku osoby prawnej maj�cej siedzib� lub zarz�d na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), 
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w wysoko�ci okre�lonej w powy�szym pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa 
w powy�szym pkt 2, jest obowi�zana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłok�, od dochodów z tytułu 
dywidendy lub innych nale�no�ci z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysoko�ci 19 % dochodów 
(przychodów) do 20 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki 
nalicza si� od nast�pnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
Emitent bierze odpowiedzialno�� za potr�cenie podatków u �ródła, w przypadku gdy zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów 
zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegaj� 
opodatkowaniu w Polsce. 
 
3.6.2. Podatek od spadków i darowizn 
 
Zgodnie z ustaw� o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 
darowizny praw maj�tkowych - w tym równie� praw zwi�zanych z posiadaniem akcji - podlega opodatkowaniu 
podatkiem od spadków i darowizn, je�eli:  
 

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

� prawa maj�tkowe dotycz�ce akcji s� wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Wysoko�� stawki podatku od spadków i darowizn jest zró�nicowana i zale�y od rodzaju pokrewie�stwa lub 
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomi�dzy spadkobierc� i spadkodawc� albo pomi�dzy 
darczy�c� i obdarowanym. 
 
3.6.3. Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 
 
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych sprzeda� maklerskich instrumentów 
finansowych firmom inwestycyjnym, b�d� za ich po�rednictwem, oraz sprzeda� tych instrumentów dokonywana 
w ramach obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi” jest zwolniona od podatku od czynno�ci cywilnoprawnych. 
W innych przypadkach, zbycie praw z papierów warto�ciowych podlega  opodatkowaniu podatkiem od czynno�ci 
cywilnoprawnych w wysoko�ci 1% warto�ci rynkowej zbywanych papierów warto�ciowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B 
Ustawy o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od 
czynno�ci cywilnoprawnych, kupuj�cy zobowi�zany jest do uiszczenia podatku od czynno�ci cywilnoprawnych. 
 
3.6.4. Odpowiedzialno�� płatnika 
 
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. 
U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z pó�n. zm.) płatnik, który nie wykonał ci���cego na nim obowi�zku obliczenia 
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we wła�ciwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada za 
podatek nie pobrany lub podatek pobrany a nie wpłacony. Płatnik odpowiada za te nale�no�ci całym swoim 
maj�tkiem. Przepisów o odpowiedzialno�ci płatnika nie stosuje si� wył�cznie w przypadku, je�eli odr�bne 
przepisy stanowi� inaczej, albo je�eli podatek nie został pobrany z winy podatnika. 
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4. Dane o Emitencie 
 

4.1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj  siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami 
telekomunikacyjnymi, identyfikatorem według wła�ciwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według 
wła�ciwej identyfikacji podatkowej 

 

Tabela 7 Dane o Emitencie 

Firma: Blue Tax Group S.A. 

Siedziba: Wrocław 

Adres: ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław 

Telefon: +48 (071) 341 86 18 

Faks: +48 (071) 341 86 20 

Adres poczty elektronicznej: info@bluetax.pl 

Adres strony internetowej: www.bluetax.pl 

REGON: 932633100 

NIP: 895-17-40-551 

�ródło : Emitent 

 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, je�eli jest oznaczony 

 
Czas trwania Emitenta jest nieograniczony. 

 

4.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 

 

Emitent został utworzony w wyniku przekształcenia spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� w spółk� akcyjn� 
w trybie przewidzianym przez art. 551 i nast�pne Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000 r. (Dz. U. 
Nr 94, poz. 1037 z pó�n. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami. 

 

4.4. Wskazanie s�du, który wydał postanowienie o wpisie do wła�ciwego rejestru, a w przypadku, gdy 
Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer 
zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

 
Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsi�biorców, w S�dzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we 
Wrocławiu, Wydziale VI Gospodarczym Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS: 0000293887. 
 
Nie było potrzebne i nie jest potrzebne �adne zezwolenie na utworzenie Emitenta. 
 

4.5. Krótki opis historii Emitenta 

 

Zało�enie Spółki 
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Spółka pod nazw� KANCELARIA FINANSOWO-PODATKOWA STANISŁAWSKI spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� zało�ona została przez osoby fizyczne aktem notarialnym z dnia 20 pa�dziernika 2000 r. 
w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej numer 3/4, przed asesorem notarialnym Robertem 
Bronsztejnem (Repertorium A 10557/2000).  
 
W dniu 18 grudnia 2003 r. KANCELARIA FINANSOWO-PODATKOWA STANISŁAWSKI spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� została wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000183613. 
 
W dniu 9 sierpnia 2007 r. w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki 
Cywilnej we Wrocławiu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podj�ło uchwał� w sprawie zmiany firmy Spółki 
KANCELARIA FINANSOWO-PODATKOWA STANISŁAWSKI spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� na firm� 
Blue Tax Group spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� (Repertorium A 5245/2007). 
 
W dniu 20 listopada 2007 r. w Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka 
Spółki Cywilnej we Wrocławiu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podj�ło uchwał� w sprawie 
przekształcenia spółki z ograniczon� odpowiedzialno�ci� pod firm� Blue Tax Group spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci� w spółk� akcyjn� pod firm� Blue Tax Group Spółka Akcyjna (Repertorium A 8688/2007). 
 
W dniu 29 listopada 2007 r. Blue Tax Group S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru S�dowego pod 
numerem KRS 0000293887. 
 
Zmiany w kapitale własnym 
 
W dniu 10 grudzie� 2003 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KANCELARII FINANSOWO-
PODATKOWEJ STANISŁAWSKI spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� uchwaliło podwy�szenie kapitału 
zakładowego Spółki o kwot� 116 000 zł z kwoty 4 000 zł do kwoty 120 000 zł. Podwy�szenie kapitału 
zakładowego nast�piło poprzez zwi�kszenie warto�ci nominalnej dotychczasowych 40 udziałów z kwoty 100 zł do 
kwoty 3 000 zł. 
 
W dniu 9 sierpnia 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KANCELARII FINANSOWO-
PODATKOWEJ STANISŁAWSKI spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� uchwaliło podwy�szenie kapitału 
zakładowego Spółki o kwot� 384 000 zł do kwoty 504 000 zł. Podwy�szenie kapitału zakładowego nast�piło 
poprzez utworzenie 128 nowych udziałów o warto�ci nominalnej 3 000 zł (Repertorium A 5245/2007). 
 
W dniu 4 grudnia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Blue Tax Group S.A. uchwaliło 
podwy�szenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej z kwoty 504 000,00 zł do kwoty nie 
wi�kszej ni� 804 000,00 zł to jest o kwot� nie wi�ksz� ni� 300 000,00 zł, poprzez emisj� nie wi�cej ni� 30 000 000 
akcji zwykłych na okaziciela serii C o warto�ci nominalnej 0,01 zł ka�da akcja. 
 
Wa�ne wydarzenia w działalno�ci Spółki 

W dniu 11 grudnia 2007 r. – Zarz�d Spółki zło�ył o�wiadczenie o doj�ciu emisji do skutku tj. �e w wyniki oferty 
prywatnej zostało nale�ycie subskrybowanych i opłaconych 20 000 000 akcji serii C. Cena emisyjna akcji serii C 
wyniosła 0,20 zł za akcj�, a Emitent pozyskał �rodki pieni��ne w wysoko�ci 4 000 000 zł.    
 

4.6. Okre�lenie rodzajów i warto�ci kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 

 
Tabela 8 Kapitały własne Emitenta na dzie� 30 wrze�nia 2007 (w tys. zł) 
Kapitał własny: 606,28 

Kapitał zakładowy 504 
Kapitał zapasowy 2,43 
Strata z lat ubiegłych -5 
Zysk netto za 9 miesi�cy 2007 r. 104,85 
�ródło: Emitent 
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Zgodnie z § 34 Statutu Emitenta, Spółka tworzy nast�puj�ce kapitały (fundusze): 
a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy. 

 
Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia mo�e tworzy� odpowiednie fundusze celowe, których 
przeznaczenie i sposób wykorzystania okre�la uchwała Walnego Zgromadzenia. Kapitał zapasowy tworzy si� 
na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie 
mo�e by� mniejszy ni� 8 % zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy mo�na zaniecha�, gdy kapitał ten 
osi�gnie przynajmniej jedn� trzeci� cz��� kapitału zakładowego. 
 
Zgodnie z § 7 Statutu Emitenta kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.000 zł (słownie pi��set cztery tysi�ce) 
złotych i dzieli si� na: 
 

a) 25.400.000 (słownie: dwadzie�cia pi�� milionów czterysta tysi�cy) akcji imiennych serii A, o numerach A 
00 000 001 do A 25 400 000 o warto�ci nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da; 

b) 25.000.000 (słownie: dwadzie�cia pi�� milionów czterysta tysi�cy) akcji na okaziciela serii B, o 
numerach B 00 000 001 do B 25 000 000 o warto�ci nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da. 

4.7. Informacje o nieopłaconej cz��ci kapitału zakładowego 

 
Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony.  

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez 
obligatariuszy uprawnie� z obligacji zamiennych lub z obligacji daj�cych pierwsze�stwo do obj�cia w 
przyszło�ci nowych emisji akcji, ze wskazaniem warto�ci warunkowego podwy�szenia kapitału 
zakładowego oraz terminu wyga�ni�cia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 

 
W okresie swojego istnienia Emitent nie emitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji daj�cych 
pierwsze�stwo do obj�cia w przyszło�ci nowych emisji akcji, dlatego te� w chwili obecnej nie istniej� �adne 
podstawy do przewidywania jakichkolwiek zmian kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 
wymienionych wy�ej uprawnie�. 

 

4.9. Wskazanie liczby akcji i warto�ci kapitału zakładowego, o które - na podstawie Statutu 
przewiduj�cego upowa�nienie zarz�du do podwy�szenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 
docelowego - mo�e by� podwy�szony kapitał zakładowy, jak równie� liczby akcji i warto�ci kapitału 
zakładowego, o które w terminie wa�no�ci Dokumentu Informacyjnego mo�e by� jeszcze podwy�szony 
kapitał zakładowy w tym trybie 

 
W Statucie Emitenta nie ustanowiono kapitału docelowego. 

 

4.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych s� lub były notowane instrumenty 
finansowe Emitenta lub wystawiane w zwi�zku z nimi kwity depozytowe 

 
Instrumenty finansowe Emitenta nie s� i nie były notowane na �adnym rynku papierów warto�ciowych. Emitent 
nie wystawił kwitów depozytowych. 

 

4.11. Podstawowe informacje na temat powi�za� organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, 
maj�cych istotny wpływ na jego działalno��, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, 
z podaniem w stosunku do ka�dej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu 
działalno�ci i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 
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Na dzie� sporz�dzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada 55 udziałów w spółce SMALL BUSINESS 
CONSULTING Sp. z o.o. 
 
Tabela 8 SMALL BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o. 

Pełna nazwa SMALL BUSINESS CONSULTING Sp. z o.o. 

Siedziba Wrocław 

Forma prawna Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� 

Przedmiot działalno�ci Działalno�� rachunkowo-ksi�gowa 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym 55% 

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów 55% 

�ródło: Emitent 
 
 
Według o�wiadczenia Prezesa Zarz�du – Pana Mirosława Stanisławskiego Spółka Small Business Consulting 
sp. z o.o. nie rozpocz�ła jeszcze działalno�ci gospodarczej. 
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4.12. Podstawowe informacje o produktach, towarach lub usługach, wraz z ich okre�leniem 
warto�ciowym i ilo�ciowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, je�eli 
jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzeda�y ogółem dla 
grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalno�ci 

 

4.12.1 Podstawowe informacje o usługach Emitenta 
 
Spółka Blue Tax Group S.A. jest dynamicznie rozwijaj�cym si� i wysoce wyspecjalizowanym przedsi�biorstwem 
�wiadcz�cym kompleksowe usługi doradcze z zakresu rachunkowo�ci, ewidencji oraz finansów. Emitent od 
pocz�tku swojej działalno�ci koncentruje si� w obsłudze wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych, 
zapewniaj�c skuteczne, sprawne i terminowe wykonanie zleconych zada�. Model działania Spółki polega na 
dostarczeniu klientowi zindywidualizowanego produktu dostosowanego do personalnych potrzeb i oczekiwa� 
odbiorcy. Długofalowym celem Emitenta jest stworzenie kompleksowej oferty skierowanej głównie do małych 
i �rednich przedsi�biorców. Aktualna oferta Emitenta obejmuje obsług� ewidencyjno-rachunkow�, obsług� 
zagadnie� kadrowo-płacowych, doradztwo podatkowe, doradztwo finansowe, doradztwo gospodarcze, obsług� 
post�powa� i sporów przed organami s�dowymi, audyt podatkowy, badanie sprawozda� finansowych. Wy�ej 
wymienione pakiety produktów i usług stanowi� kompleksow� ofert� na potrzeby zdecydowanej wi�kszo�ci firm.  
 
Niezale�nie Emitent planuje �wiadczy� zestaw niszowych i ekskluzywnych usług, dzi�ki którym klient uzyska 
w jednym miejscu kompleksowe doradztwo finansowe, podatkowe, gospodarcze, niezb�dne informacje na temat 
mo�liwo�ci pozyskiwania dotacji unijnych oraz szkole�. Blue Tax Group S.A. planuje wdra�a� tzw. usług� „Tax & 
Financial Advising One Stop Shop” oferuj�c odbiorcom pełen zakres potrzebnych usług w jednym oddziale. 
Powy�sze rozwi�zanie ma spowodowa�, �e klient nie b�dzie musiał poszukiwa� poszczególnych elementów w/w 
pakietu usług u kilku dostawców.  
 
Emitent planuje pozyskanie nowych klientów przede wszystkim poprzez tworzenie własnych oddziałów, a tak�e 
organizowanie sieci franczyzowej. W 2007 roku Spółka, jako jedna z pierwszych w Polsce, rozpocz�ła budow� 
sieci centrów obsługi klientów. W okresie pierwszych miesi�cy 2008 roku Emitent przewiduje nawi�zanie 
współpracy na zasadzie franczyzowej z firmami z najwi�kszych miast w Polsce.  Planem Emitenta jest stworzenie 
silnej grupy podmiotów obejmuj�cych biura rachunkowe,  kancelarie podatkowe, biura obsługi finansowej i 
prawnej, w których ka�da osoba b�dzie mogła uzyska� pomoc doradcz� prawie we wszystkich dziedzinach 
zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej. Przy pomocy systemu franczyzowego w 2008 roku 
Spółka zamierza podj�� współprac� z 10 licz�cymi si� podmiotami na rynku usług doradczych, a tak�e utworzy� 
cztery własne oddziały w Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz Gda�sku. 
 
Struktura organizacyjna Emitenta 
Aktualnie cało�� kompleksowych usług doradztwa finansowego, podatkowego i gospodarczego �wiadczona jest 
wył�cznie przez Emitenta. Po przeprowadzeniu nowej emisji serii C obsługa niektórych kompetencji zlecona 
zostanie zewn�trznym podmiotom. Procesowi outsourcingu ulegn� usługi: 
 

• doradztwa podatkowego, 

• audytu, 

• zarz�dzania korporacyjnego. 

 
Zabieg wyodr�bnienia z własnych struktur organizacyjnych cz��ci wykonywanych zada� ma na celu poprawienie 
efektywno�ci operacyjnej oraz  sprawne prowadzenie przyszłego systemu sieciowego. Emitent pragnie skupi� si� 
w szczególno�ci na zarz�dzaniu i kierowaniu biznesem franczyzowym, stałym zwi�kszaniu zasi�gu działalno�ci 
grupy, wspieraniu partnerów handlowych w szybkim adoptowaniu oferty, a przede wszystkim na budowaniu silnej 
i szeroko rozpoznawalnej marki Blue Tax Group S.A. 
 
 

Docelowa struktura organizacyjna Emitenta b�dzie podlegała rozwojowi, uzale�nionemu od procesu przej�� 
nowych podmiotów gospodarczych, które b�d� powi�zane kapitałowo z Blue Tax Group S.A. Przyszła 
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konfiguracja organizacyjna Spółki zale�na b
zwi�zanych z funkcjonowaniem przedsi�biorstw oraz obsług� finansow� osób fizycznych, kt
dopiero wprowadzi� do swojej oferty
podlega usługa doradztwa podatkowego. Kompetencje tego departamentu zostan� przeniesione do spółki 
zale�nej Small Business Consultnig Sp. z o.o.

 
4.12.2. Produkty i usługi oferowane przez Emitenta
 
Ł�cz�c do�wiadczenie eksperckie w doradztwie finansowo
kompleksowych projektów rozwojowych, Spółka systematycznie poszerza szerok� gam� oferowanych usług.
 
 
Wykres 1 Struktura przychodów Blue Tax Group S.A. 

�ródło: Emitent
 
 
Usługi doradcze z zakresu prawa podatkowego
Doradztwo podatkowe �wiadczone przez Blue Tax Group S.A. obejmuje szerokie spektrum zagadnie� prawno
podatkowych i ma na celu optymalne dostosowanie legalnych działa� klienta w celu maksymalnego zmniejszenia 
obci��e� podatkowych, a tak�e wskazanie tych obszarów jego działalno�ci, które w przypadku zło�ono�ci 
zdarze� gospodarczych grozi� mog� sankcjami prawnymi. Posiadane przez doradc� podatkowego ubezpieczenie 
od odpowiedzialno�ci cywilnej gwarantuje wysokie bezpiecze�stwo �wiadczonych usł
 
Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególno�ci:
- doradztwo podatkowe, 
- sporz�dzanie opinii podatkowych, 
- audyt podatkowy, 
- stały nadzór podatkowy, 
- zast�pstwo procesowe w czasie kontroli lub post�powania podatkowego.
 

Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi

Blue Tax Group S.A. w ramach usług doradczych z zakresu prawa podatkowego oferuje swoim klientom wsparcie 
merytoryczne w post�powaniach podatkowych. Emitent zapewni
rozlicze� z organami podatkowymi, w
 
- sporz�dzanie deklaracji podatkowych
- przygotowywanie pism procesowych, w skład których wchodz� wnioski o stwierdzenie nadpłaty, rozło�enie na     
raty lub umorzenie zaległo�ci podatkowej,
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konfiguracja organizacyjna Spółki zale�na b�dzie równie� od sprawnego wdro�enia szeroki
funkcjonowaniem przedsi�biorstw oraz obsług� finansow� osób fizycznych, kt

swojej oferty. Aktualnemu procesowi wydzielenia ze struktur wewn�trznych Emitenta 
owego. Kompetencje tego departamentu zostan� przeniesione do spółki 

zale�nej Small Business Consultnig Sp. z o.o. 

4.12.2. Produkty i usługi oferowane przez Emitenta 

Ł�cz�c do�wiadczenie eksperckie w doradztwie finansowo-podatkowym oraz wiedz� biznesow� w
kompleksowych projektów rozwojowych, Spółka systematycznie poszerza szerok� gam� oferowanych usług.

Blue Tax Group S.A. na 30.06.07 r.  

 
�ródło: Emitent 

prawa podatkowego 
Doradztwo podatkowe �wiadczone przez Blue Tax Group S.A. obejmuje szerokie spektrum zagadnie� prawno
podatkowych i ma na celu optymalne dostosowanie legalnych działa� klienta w celu maksymalnego zmniejszenia 

wskazanie tych obszarów jego działalno�ci, które w przypadku zło�ono�ci 
zdarze� gospodarczych grozi� mog� sankcjami prawnymi. Posiadane przez doradc� podatkowego ubezpieczenie 
od odpowiedzialno�ci cywilnej gwarantuje wysokie bezpiecze�stwo �wiadczonych usług. 

Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególno�ci: 

 

zast�pstwo procesowe w czasie kontroli lub post�powania podatkowego. 

przed organami podatkowymi  

Blue Tax Group S.A. w ramach usług doradczych z zakresu prawa podatkowego oferuje swoim klientom wsparcie 
post�powaniach podatkowych. Emitent zapewnia pomoc we wszelkich sprawach dotycz�cych 

odatkowymi, w szczególno�ci:  

sporz�dzanie deklaracji podatkowych,  
przygotowywanie pism procesowych, w skład których wchodz� wnioski o stwierdzenie nadpłaty, rozło�enie na     

podatkowej,  
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wnie� od sprawnego wdro�enia szerokiej gamy usług 
funkcjonowaniem przedsi�biorstw oraz obsług� finansow� osób fizycznych, które Emitent planuje 

. Aktualnemu procesowi wydzielenia ze struktur wewn�trznych Emitenta 
owego. Kompetencje tego departamentu zostan� przeniesione do spółki 

podatkowym oraz wiedz� biznesow� w realizacji 
kompleksowych projektów rozwojowych, Spółka systematycznie poszerza szerok� gam� oferowanych usług. 

 

Doradztwo podatkowe �wiadczone przez Blue Tax Group S.A. obejmuje szerokie spektrum zagadnie� prawno-
podatkowych i ma na celu optymalne dostosowanie legalnych działa� klienta w celu maksymalnego zmniejszenia 

wskazanie tych obszarów jego działalno�ci, które w przypadku zło�ono�ci 
zdarze� gospodarczych grozi� mog� sankcjami prawnymi. Posiadane przez doradc� podatkowego ubezpieczenie 

Blue Tax Group S.A. w ramach usług doradczych z zakresu prawa podatkowego oferuje swoim klientom wsparcie 
pomoc we wszelkich sprawach dotycz�cych 

przygotowywanie pism procesowych, w skład których wchodz� wnioski o stwierdzenie nadpłaty, rozło�enie na     
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- sporz�dzanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej, 
- asysta pracownika Emitenta podczas kontroli podatkowej u klienta. 
 
 
Usługi z zakresu rachunkowo�ci 
Blue Tax Group S.A. wychodz�c  naprzeciw oczekiwaniom klientów, zapewnia pełn� obsług� rachunkow� firm, 
prowadzon� przez do�wiadczonych pracowników pod �cisłym nadzorem doradcy podatkowego. Oferta Emitenta 
skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, bez wzgl�du na ich form� prawn� i wielko�� 
prowadzonej działalno�ci. Dodatkowo Blue Tax Group S.A. na specjalne zlecenie klientów sporz�dza audyt 
podatkowy oraz pełny raport, w którym ocenia stan poprawno�ci prowadzenia ksi�g rachunkowych. W razie 
wykrycia nieprawidłowo�ci Emitent wskazuje w jaki sposób nale�y nanie�� korekty. Gdy klient zdecyduje si� 
zleci� prowadzenie ksi�gowo�ci przez Blue Tax Group S.A., odpowiedzialno�� finansowa za skutki popełnienia 
bł�dów w prowadzeniu ksi�gowo�ci poniesie wył�cznie Emitent. 
 
Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególno�ci: 
- prowadzenie ewidencji �rodków trwałych, 
- doradztwo w zakresie prowadzenia ksi�g rachunkowych, 
- rzetelne sporz�dzanie sprawozda� finansowych, 
- obsługa w zakresie kadr i rozliczania płac, 
- sporz�dzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji podatkowych. 
�

�

Usługi z zakresu prawa spółek handlowych 
Emitent �wiadczy pomoc prawn� na rzecz przedsi�biorców krajowych, pomagaj�c im w sprawnym 
funkcjonowaniu w warunkach gospodarki rynkowej. Wyszkolony i profesjonalny zespół pracowników 
przygotowuje specjalistyczne umowy handlowe, dokumenty niezb�dne w procesie rejestracji i post�powa� przed 
s�dami, a tak�e wykonuje zindywidualizowane projekty na �yczenie klienta. 
 
Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególno�ci: 
- wykonanie czynno�ci zmierzaj�cych do rejestracji podmiotu gospodarczego, 
- sporz�dzanie wniosków do Krajowego Rejestru S�dowego, 
- dokonywanie zmian, aktualizacji danych w KRS. 
 
Usługi z zakresu prawa upadło�ciowego 
Blue Tax Group S.A. wykonuje kompleksow� analiz� zadłu�enia upadło�ciowego, a tak�e �wiadczy usługi 
doradcze z zakresu prawa upadło�ciowego i naprawczego. 
 
Przedmiotowy zakres usług obejmuje w szczególno�ci: 
- sporz�dzanie wniosków zgłoszeniowych na list� wierzytelno�ci, 
- sporz�dzanie wniosku o ogłoszenie upadło�ci dłu�nika, 
- analiza zadłu�enia klienta, 
- doradztwo w zakresie upadło�ci. 
 
Sporz�dzanie wniosków o dotacje z Unii Europejskiej 
Emitent b�d�c aktywnym podmiotem na rynku usług finansowych uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy unijnych 
dla małych i �rednich firm niemal od samego pocz�tku ich uruchomienia. Uczestnicz�c w programach PHARE, 
SPO-WKP oraz ZPORR Spółka, -  udziela wsparcia polskim przedsi�biorcom w ich walce o �rodki z bud�etu 
unijnego. 
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Tabela 9 Struktura głównych pozycji przychodów Emitenta (ty� zł) 
 

 
�ródło: Emitent 
 
W latach od 2004 do 2006 nast�pił niemal dwukrotny wzrost przychodów ze sprzeda�y Spółki. Najbardziej 
znacz�c� pozycj� w�ród wszystkich usług wykonywanych przez Blue Tax Group S.A zajmuje obsługa 
ewidencyjno-rachunkowa. Przychody ze sprzeda�y usług ksi�gowo-rachunkowych Emitenta w I półroczu 2007 
wyniosły prawie 440 000 złotych, co stanowi 80,19% przychodów ze sprzeda�y ogółem. Przychody z tego tytułu 
w ci�gu trzech lat wrosły ponad dwukrotnie. Odbiorcami usług Spółki s� w przewa�aj�cej wi�kszo�ci firmy z 
sektora MSP. Do ko�ca I połowy roku 2007 Blue Tax Group S.A. �wiadczył usługi prowadzenia ksi�gowo�ci na 
rzecz prawie 200 przedsi�biorstw. W strukturze sprzeda�y Emitenta nie wyst�puje �aden istotny, w stosunku do 
warto�ci obrotów, nabywca usług i rozwi�za� Spółki. Tym samym pojedynczy odbiorcy nie wpływaj� 
bezpo�rednio na  niezale�no�� działalno�ci Blue Tax Group S.A. 
 
4.12.3. Planowane rozszerzenie oferty Emitenta 
 
Obecnie Emitent podejmuje działania maj�ce na celu poszerzenie dotychczas prowadzonej działalno�ci 
gospodarczej o nowe usługi, w skład których wejd�: 
 
Archiwizacja dokumentów 

Coraz cz�stsza skłonno�� podmiotów gospodarczych do zlecania na zewn�trz obsługi zwi�zanej ze 
składowaniem i zabezpieczaniem historycznej dokumentacji sprzyja rozwojowi usług zwi�zanych 
z magazynowaniem danych. Wyst�puj�ca w�ród firm powszechna praktyka polegaj�ca na przenoszeniu cz��ci 
zada� wykonywanych przez organizacj� z własnych struktur na zewn�trzne podmioty wi��e si� z ch�ci� 
obni�enia kosztów działalno�ci oraz poprawieniem jako�ci poprzez oferowanie usług przez specjalizuj�ce si� 
w danej bran�y jednostki. Wychodz�c na przeciw oczekiwaniom klientów i konsekwentnie realizuj�c strategi� 
„Tax & Financial Advising One Stop Shop” w roku 2008 Spółka zacznie prowadzi� profesjonaln� archiwizacj� 
dokumentów finansowych, których składowanie przez okres minimum pi�ciu lat wynika z przepisów prawa. 
W ramach powy�szej oferty Emitent b�dzie przechowywa� historyczne informacje spółek  oraz zarz�dza� 
zarchiwizowan� dokumentacj�. Oferta b�dzie uwzgl�dniała kompleksow� usług� zwi�zan� z reprezentowaniem 
klientów w ramach post�powa� kontroli administracyjnych. 

 
Usługi korporacyjne 

Podstawow� usług� w tym obszarze b�dzie usługa przeprowadzania ofert prywatnych i wprowadzania spółek na 
rynek nieregulowany NewConnect. Przedmiotowa usługa obejmuje doradztwo, koordynacj� procesu, 
sporz�dzanie dokumentu informacyjnego oraz oferowanie akcji w niepublicznej ofercie „private placement”. Przy 
�wiadczeniu wy�ej wymienionych usług wynagrodzenie Blue Tax Group S.A. dzielone b�dzie na dwie cz��ci, 
opłat� stał� oraz wynagrodzenie prowizyjne tzw. success fee. Cz��� stała płacona b�dzie zazwyczaj na pocz�tku 
procesu przygotowuj�cego spółk� do wprowadzenia na rynek nieregulowany i stanowi� b�dzie niewielk� cz��� 

 I półrocze 2007 
 

2006�
 

2005�
 

2004�
 

Usługi doradcze z zakresu prawa 
podatkowego 

43,34 8,01% 55,16 5,28% 25,36 2,90% 27,29 4,90% 

Usługi z zakresu rachunkowo�ci 
434,1 80,19% 866,82 82,98% 705,82 80,72% 318,33 57,13% 

Usługi z zakresu prawa spółek 
handlowych 

30 5,54% 37 3,54% 30 3,43% 0 0,00% 

Usługi z zakresu prawa 
upadło�ciowego 

6 1,11% 5 0,48% 29,88 3,42% 25,58 4,59% 

Sporz�dzanie wniosków o 
dotacje z Unii Europejskiej 

0,35 0,06% 5,41 0,52% 23,02 2,63% 6 1,08% 

Inne 27,51 5,08% 75,22 7,20% 60,36 6,90% 180,04 32,31% 

Suma 541,3 100% 1044,62 100% 874,44 100% 557,24 100% 
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wynagrodzenia Emitenta. Główne �ródło wynagrodzenia uzale�niona zostanie od mo�liwo�ci uplasowania oferty 
„private placement” w�ród przyszłych inwestorów. Emitent ma w planach aktywne wykorzystanie mo�liwo�ci, jak� 
stwarza nowy rynek akcji, �wiadcz�c dodatkowo usług� autoryzowanego doradcy. Spółka zło�yła wniosek 
aplikacyjny o wpis na list� autoryzowanych doradców i aktualnie czeka na jego pozytywne rozpatrzenie.  
 
 
Franczyza 
 
Celem Blue Tax Group S.A. jest zdobycie pozycji wiod�cej, najnowocze�niejszej i wysoce innowacyjnej firmy 
z bran�y doradztwa finansowo-rozliczeniowego w kraju, co sprawi, �e stanie si� najbardziej rozpoznawalnym 
i po��danym partnerem biznesowym dla klienta. 
rodkiem do osi�gni�cia tego zamierzenia b�dzie kompletna 
licencja franczyzowa proponowana dla kancelarii podatkowych oraz biur rachunkowo-finansowych. Planem 
Emitenta jest stworzenie silnej grupy kapitałowej pod jednolit� nazw� Blue Tax Group S.A. Nowo pozyskani 
partnerzy biznesowi b�d� odpowiedzialni za �wiadczenie profesjonalnych usług, na najwy�szym poziomie 
zawodowym i etycznym, dla ka�dego klienta oraz dalsze rozwijanie lokalnych sieci franczyzowych. Spółka 
pragnie nada� to�samo�� przyszłym partnerom biznesowym, oferuj�c renom� i kompleksowo��, która oprócz 
obsługi finansowo-rachunkowej zapewni pełny koszyk usług prawnych. Dlatego Blue Tax Group S.A. planuje 
zbudowa� sie� firm pod jednym szyldem, która w krótkim czasie stanie si� solidn� mark�. Bior�cy franszyz� 
b�dzie miał prawo do korzystania z reputacji, znaków towarowych, a tak�e wszelkich procesów i formuł 
nale��cych do grupy BTG S.A. 
 
 
 

Schemat 2 Uproszczony system franczyzowy 
 

FRANCZYZODAWCA                           FRANCZYZOBIORCA 
     

     
                   
 
Podstawowym elementem, który Emitent zaoferuje nowym kontrahentom b�dzie wysoce rozpoznawalna marka 
„Blue Tax Group”. Szeroka rozpoznawalno�� nazwy i loga, zapewni klientom, �e wykonywane usługi przez 
anonimow� dotychczas placówk� b�d� �wiadczone na najwy�szym poziomie zawodowym i etycznym, przy 
wsparciu profesjonalnej grupy biznesowej. Integracja z sieci� Emitenta daje szans� podniesienia wiarygodno�ci 
biorcy licencji w oczach klientów, a przez to równie� znacz�co zwi�kszenia skali obrotów prowadzonej 
działalno�ci.  
 
 
Niewielkie firmy nie zawsze s� w stanie �wiadczy� kompleksow� usług� z zakresu rachunkowo�ci, finansów lub 
obsługi prawnej. Pozyskanie licencji i doł�czenie do grupy Emitenta zapewni współprac� gospodarcz� z wysoce 
wyspecjalizowanym przedsi�biorstwem jakim jest Blue Tax Group S.A. i dost�p do zasobów eksperckich Spółki. 
Oprócz dobrze rozpoznawalnej marki Emitent zaoferuje nowym kontrahentom unikalne know-how daj�ce 
mo�liwo�� �wiadczenia szerokiej i kompletnej palety usług. W ramach współpracy Blue Tax Group S.A. 
zobowi�zuje si� do udost�pnienia biorcy franchaisingu prawa do korzystania przez czas oznaczony lub 
nieokre�lony z oznaczenia jego firmy, patentów, znaków towarowych, idei prowadzenia działalno�ci gospodarczej  
z zachowaniem zewn�trznego i wewn�trznego wyposa�enia pomieszcze�. Przyst�pienie do sieci Blue Tax Group 
S.A. znacz�co ułatwi prowadzenie biznesu, a tak�e zapewni otrzymanie wsparcia przy prowadzeniu operacyjnej 

LICENCJA 

 OPŁATA 
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działalno�ci kooperanta. Franczyzodawca posiada niezb�dn� ilo�� informacji rynkowych, do�wiadcze� i wiedz�, 
którymi ch�tnie dzieli� si� b�dzie ze swoimi partnerami handlowymi.  
 
Bezpo�redni� korzy�ci� z przyst�pienia do sieci franczyzowej b�dzie obni�enie ryzyka zwi�zanego 
z uruchomieniem lub prowadzeniem własnej działalno�ci gospodarczej. Propozycja współpracy Emitenta 
kierowana b�dzie nie tylko do podmiotów które maj� pieni�dze na rozwój i inwestycje, ale przede wszystkim dla 
tych, którzy dysponuj� niewielkim wkładem pieni��nym. Przyszły sukces kooperantów Spółki nie b�dzie 
w wi�kszym stopniu zale�ny od ich mo�liwo�ci  kapitałowych, ale zaanga�owania i konsekwentnej pracy w rozwój 
sieci. 
 
Wej�cie pojedynczych jednostek gospodarczych do grupy franczyzowej Emitenta daje im mo�liwo�� skorzystania 
z efektu kampanii reklamowej Spółki. Jednym z głównych celów emisyjnych Blue Tax Group S.A. s� inwestycje 
marketingowe maj�ce na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb wszelkich klientów. Partnerzy 
Emitenta, którzy przyst�pi� do sieci stan� si� automatycznie beneficjentami zakrojonej na szerok� skal� akcji 
promocyjnej. 
 

 
Schemat 3 Rozwój Grupy Emitenta 
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 �ródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Emitenta 
 
Przyst�pienie do systemu sieciowego Emitenta zwi�zane b�dzie z uiszczeniem opłaty wst�pnej uzale�nionej od 
typu licencji (Partner lub Express). Nale�y w tym miejscu zauwa�y�, i� w ramach wynagrodzenia dla 
franczyzodawcy pewna cz��� pracy przejmowana zostanie przez Spółk� zarz�dzaj�c�. Licencje typu „Partner” 
i „Express” s� wysoce zró�nicowane pod wzgl�dem kompletno�ci oferty i potencjalnych mo�liwo�ci dla biorcy (np. 
dalsza odsprzeda�y licencji jest mo�liwa tylko w przypadku posiadania licencji typu Partner). 
 
W niedalekiej przyszło�ci Blue Tax Group S.A. b�dzie obecny w kilku głównych miastach w Polsce, gdzie planuje 
posiada� własne oddziały. Te placówki b�d� odpowiedzialne za budowanie lokalnej sieci partnerów 
franczyzowych i wspieranie ich w szybkim adaptowaniu oferty oraz jako�ci usług grupy.  
 

Schemat 3 Plany ekspansji Emitenta do roku 2012 

 
�ródło: Emitent 
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Strategia Emitenta zakłada, �e w 2012 roku Partnerzy Blue Tax Group S.A. b�d� obecni w 
miast o liczbie mieszka�ców powy�ej 10 
dost�pno�� profesjonalnych usług doradczych w Polsce, które dzisiaj s� w
z wi�kszych o�rodków miejskich. 
 
 
4.12.4. Rynek franczyzowy w Polsce
 
Według specjalistów z firmy PROFIT system 
franczysingu - na zakup licencji franczyzowej decyduje si� coraz wi�cej przedsi�biorców. Pod koniec 2006 roku 
20,6 tys. sklepów i punktów usługowych działo w ramach 30
placówek agencyjnych było zrzeszonych w 36 sieciach. Przychody ze sprzeda�y uzyskane przez 
franczyzobiorców i agentów wyniosły w 2006 roku około 49,5 mld zł, co stanowi blisko 4,8% polskiego PKB. Przy 
czym najni�sza �rednia sprzeda�  wynosiła w przypadku punktów kasowych 
a najwy�sza w bran�y paliwowej – 
kształtuje si� na poziomie 185 tys. osób i systematycznie w
 
 

Wykres 2 Zatrudnienie w jednostkach franczyzowych i agencyjnych w latach 2002

�ródło: Gazeta Giełdy Parkiet z 31 pa�dziernika 2007
 
 
W 2006 r. działało 218 polskich sieci franczyzowych (70,6%) oraz 91 sieci zagranicznych (29,4%). W przypadku 
sieci agencyjnych przewa�aj� marki krajowe (83,3%). Firma konsultingowa Profit System szacuje, i� od 2000 r. 
przybywa 20 tysi�cy systemów franczyzo
recept�, przez wiele przedsi�biorstw gospodarczych, na przyszły sukces 
coraz wi�ksze grono zwolenników.1 
 
 
Z bada� Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych, wynik
franczyz� (agencje i inne systemy) �rednio po czterech latach od rozpocz�cia działalno�ci gospodarczej. Blisko 
55% systemów franczyzowych w kraju to systemy franszyzy dystrybucyjnej, z których 20% dzia
spo�ywczej. W�ród polskich franczyzobiorców dominuj� m��czy�ni (54%) w wieku 35 do 44 lat (78%).
 
 

                                        
1 Dane z http://www.profitsystem.pl 
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Strategia Emitenta zakłada, �e w 2012 roku Partnerzy Blue Tax Group S.A. b�d� obecni w 
o liczbie mieszka�ców powy�ej 10 000 osób. Tak zdefiniowana obecno�� geograficzna znacz�co zmieni 

dost�pno�� profesjonalnych usług doradczych w Polsce, które dzisiaj s� w wi�kszo�ci zarezerwowane dla firm 

. Rynek franczyzowy w Polsce 

istów z firmy PROFIT system – spółki konsultingowej, zajmuj�cej si� doradztwem z zakresu 
na zakup licencji franczyzowej decyduje si� coraz wi�cej przedsi�biorców. Pod koniec 2006 roku 

20,6 tys. sklepów i punktów usługowych działo w ramach 309 systemów franczyzowych, a ponad 13 tys. 
placówek agencyjnych było zrzeszonych w 36 sieciach. Przychody ze sprzeda�y uzyskane przez 
franczyzobiorców i agentów wyniosły w 2006 roku około 49,5 mld zł, co stanowi blisko 4,8% polskiego PKB. Przy 

a �rednia sprzeda�  wynosiła w przypadku punktów kasowych – niecałe 4 tys. zł miesi�cznie, 
 prawie 750 tys. zł miesi�cznie. Zatrudnienie w jednostkach franczyzowych 

kształtuje si� na poziomie 185 tys. osób i systematycznie wzrasta. 

Zatrudnienie w jednostkach franczyzowych i agencyjnych w latach 2002

�ródło: Gazeta Giełdy Parkiet z 31 pa�dziernika 2007 

W 2006 r. działało 218 polskich sieci franczyzowych (70,6%) oraz 91 sieci zagranicznych (29,4%). W przypadku 
sieci agencyjnych przewa�aj� marki krajowe (83,3%). Firma konsultingowa Profit System szacuje, i� od 2000 r. 
przybywa 20 tysi�cy systemów franczyzowych rokrocznie. Franczyza jest sprawdzon� i dobrze wypróbowan� 
recept�, przez wiele przedsi�biorstw gospodarczych, na przyszły sukces biznesowy i konsekwentnie zyskuje 

 

Z bada� Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych, wynika �e polskie firmy rozwijaj� swoj� działalno�� poprzez 
franczyz� (agencje i inne systemy) �rednio po czterech latach od rozpocz�cia działalno�ci gospodarczej. Blisko 
55% systemów franczyzowych w kraju to systemy franszyzy dystrybucyjnej, z których 20% dzia
spo�ywczej. W�ród polskich franczyzobiorców dominuj� m��czy�ni (54%) w wieku 35 do 44 lat (78%).
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Strategia Emitenta zakłada, �e w 2012 roku Partnerzy Blue Tax Group S.A. b�d� obecni w wi�kszo�ci polskich 
000 osób. Tak zdefiniowana obecno�� geograficzna znacz�co zmieni 

wi�kszo�ci zarezerwowane dla firm 

spółki konsultingowej, zajmuj�cej si� doradztwem z zakresu 
na zakup licencji franczyzowej decyduje si� coraz wi�cej przedsi�biorców. Pod koniec 2006 roku 

9 systemów franczyzowych, a ponad 13 tys. 
placówek agencyjnych było zrzeszonych w 36 sieciach. Przychody ze sprzeda�y uzyskane przez 
franczyzobiorców i agentów wyniosły w 2006 roku około 49,5 mld zł, co stanowi blisko 4,8% polskiego PKB. Przy 

niecałe 4 tys. zł miesi�cznie, 
prawie 750 tys. zł miesi�cznie. Zatrudnienie w jednostkach franczyzowych 

Zatrudnienie w jednostkach franczyzowych i agencyjnych w latach 2002-2007 

 

W 2006 r. działało 218 polskich sieci franczyzowych (70,6%) oraz 91 sieci zagranicznych (29,4%). W przypadku 
sieci agencyjnych przewa�aj� marki krajowe (83,3%). Firma konsultingowa Profit System szacuje, i� od 2000 r. 

wych rokrocznie. Franczyza jest sprawdzon� i dobrze wypróbowan� 
biznesowy i konsekwentnie zyskuje 

a �e polskie firmy rozwijaj� swoj� działalno�� poprzez 
franczyz� (agencje i inne systemy) �rednio po czterech latach od rozpocz�cia działalno�ci gospodarczej. Blisko 
55% systemów franczyzowych w kraju to systemy franszyzy dystrybucyjnej, z których 20% działa w bran�y 
spo�ywczej. W�ród polskich franczyzobiorców dominuj� m��czy�ni (54%) w wieku 35 do 44 lat (78%). 
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Wykres 3 Wiek franczyzobiorców (%)

 
�ródło: Gazeta Giełdy Parkiet z 18 kwietnia 2007

 
 

Wykres 4 Płe� franczyzobiorców (%)

 
�ródło: Gazeta Giełdy Parkiet z 18 kwietnia 2007

  
 
Franczyza w bran�y finansowej 
 
Banki coraz cz��ciej decyduj� si� na rozwój działalno�ci gospodarczej przy wykorzystaniu modelu 
franczyzowego. O tym, �e franczyza jest bez w
przes�dziły przede wszystkim takie plusy jak mo�liwo�� znacznego zwi�kszenia udziału w rynku, przy braku 
wzrostu kosztów działalno�ci i ryzyka operacyjnego banku. Cały wysiłek nie tylko finansowy, ale 
niezb�dny do rozruchu jednostki zostaje przeniesiony na partnera biznesowego, a centrale banków nie anga�uj� 
praktycznie jakichkolwiek własnych finansowych funduszy. 
 
Absolutnymi liderami na rynku franczyzy bankowej w kraju s�: PKO BP S.A
(przej�ty przez Fortis Bank). Pocz�tek roku 2007 to intensywne zwi�kszanie liczby placówek partnerskich banków 
takich jak: Polbank EFG, ING Bank 
l�ski S.A., Multibank S.A., Eurobank S.A., AIG Bank S.A., czy BZ WBK S.A. 
 
Tabela 10 Wybrane instytucje finansowe oferuj�ce franczyz�

  Liczba istniej�cych 
placówek partnerskich

Dominet 115
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Wiek franczyzobiorców (%) 

�ródło: Gazeta Giełdy Parkiet z 18 kwietnia 2007 

Płe� franczyzobiorców (%) 

�ródło: Gazeta Giełdy Parkiet z 18 kwietnia 2007 

Banki coraz cz��ciej decyduj� si� na rozwój działalno�ci gospodarczej przy wykorzystaniu modelu 
franczyzowego. O tym, �e franczyza jest bez wi�kszych oporów akceptowana przez instytucje finansowe 
przes�dziły przede wszystkim takie plusy jak mo�liwo�� znacznego zwi�kszenia udziału w rynku, przy braku 
wzrostu kosztów działalno�ci i ryzyka operacyjnego banku. Cały wysiłek nie tylko finansowy, ale 
niezb�dny do rozruchu jednostki zostaje przeniesiony na partnera biznesowego, a centrale banków nie anga�uj� 
praktycznie jakichkolwiek własnych finansowych funduszy.  

Absolutnymi liderami na rynku franczyzy bankowej w kraju s�: PKO BP S.A., Bank BPH S.A. i Dominet Bank 
(przej�ty przez Fortis Bank). Pocz�tek roku 2007 to intensywne zwi�kszanie liczby placówek partnerskich banków 
takich jak: Polbank EFG, ING Bank 
l�ski S.A., Multibank S.A., Eurobank S.A., AIG Bank S.A., czy BZ WBK S.A. 

Wybrane instytucje finansowe oferuj�ce franczyz� 
Liczba istniej�cych  

placówek partnerskich 
Planowane otwarcia 

do ko�ca 2007 r. 
Wkład własny

franczyzobiorcy (ty� zł.)
115 80 150
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Banki coraz cz��ciej decyduj� si� na rozwój działalno�ci gospodarczej przy wykorzystaniu modelu 
i�kszych oporów akceptowana przez instytucje finansowe 

przes�dziły przede wszystkim takie plusy jak mo�liwo�� znacznego zwi�kszenia udziału w rynku, przy braku 
wzrostu kosztów działalno�ci i ryzyka operacyjnego banku. Cały wysiłek nie tylko finansowy, ale i organizacyjny, 
niezb�dny do rozruchu jednostki zostaje przeniesiony na partnera biznesowego, a centrale banków nie anga�uj� 

., Bank BPH S.A. i Dominet Bank 
(przej�ty przez Fortis Bank). Pocz�tek roku 2007 to intensywne zwi�kszanie liczby placówek partnerskich banków 
takich jak: Polbank EFG, ING Bank 
l�ski S.A., Multibank S.A., Eurobank S.A., AIG Bank S.A., czy BZ WBK S.A.  

Wkład własny 
franczyzobiorcy (ty� zł.) 

150-200 
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Eurobank 5 30 60 

PKO BP ponad 2 200 0 15 (multisejf) 30 (boks kasowy) 

ING Bank �l�ski 25 75 100 

BZ WBK 3 100 40 

BPH ok. 420 0 10-40 

Polbank 80 b.d. 90-150 

Multibank 40 b.d. 110-125 

�ródło: http://www.inwestycje.pl/franchising/raport__franczyza_w_branzy_finansowej_w_roku_2007 

Najpopularniejszym systemem partnerskim w krajowej bankowo�ci jest sie� agencji PKO BP S.A. Jest ich 
bowiem ponad dwa tysi�ce. Ilo�� ta jest porównywalna z liczebno�ci� regularnych oddziałów posiadanych przez 
wszystkie krajowe banki (wył�czaj�c PKO BP S.A.). Model franczyzowy lub agencyjny staje si� jednym 
z popularniejszych i coraz cz��ciej wykorzystywanych form ekspansji instytucji finansowych na nowe obszary 
zbytu.  
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4.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za 
okres obj�ty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, 
zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym 

 
W okresie obj�tym historycznym sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym 
Emitent dokonywał zakupów �rodków trwałych oraz warto�ci niematerialnych i prawnych zwi�zanych 
z prowadzon� działalno�ci gospodarczej. Wszelkie inwestycje w roku 2006 były zwi�zane z bie��c� 
działalno�ci� Spółki. Dokonywano zakupu �rodków transportu, sprz�tu biurowego, sprz�tu komputerowego 
i elektronicznego oraz oprogramowania komputerowego.  
 
W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Emitent nie dokonywał inwestycji zagranicznych oraz 
inwestycji kapitałowych. Na wykazane w bilansie na dzie� 31 grudnia 2006 r. rzeczowe aktywa trwałe składaj� si� 
urz�dzenia techniczne i maszyny o warto�ci 24 371,53 zł, �rodki transportu o warto�ci 337 063,88  zł oraz inne 
�rodki trwałe o warto�ci 68 737,66  złotych. Ł�czna warto�� �rodków trwałych na dzie� 31 grudnia 2006r. wynosi 
437 332,57 zł. 
 
Tabela 11 Zbiorcza pozycja warto�ciowa dla elementów aktywów trwałych na dzie� 30.09.2007 r. (w  ty� zł) 
A. Aktywa trwałe 1 250,52 

A.I. Warto�ci niematerialne i prawne 12,97 
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 210,05 
A.IV. Inwestycje długoterminowe w jednostkach powi�zanych 27,5 
�ródło: Emitent 
 
Tabela 12 Zbiorcza pozycja warto�ciowa dla elementów aktywów obrotowych na dzie� 30.09.2007 r. (w  ty� zł) 
B. Aktywa obrotowe 265,49 

B.I. Zapasy 75 
B.II. Nale�no�ci krótkoterminowe od pozostałych jednostek 142,70 
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 27,71 
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 20,08 
�ródło: Emitent 
 
Z uwagi na plany ekspansji terytorialnej Emitenta i tworzenia sieci własnych placówek w dniu 26 wrze�nia 2007 r. 
Spółka Blue Tax Group Sp. z o.o. nabyła lokal niemieszkalny numer 21, poło�ony w Brzegu Dolnym, Rynek 
numer 21 wraz z przynale�nym do niego udziałem za kwot� brutto 732 000 zł. Placówka funkcjonuje jako 
samodzielny oddział Blue Tax Group S.A. 
 
W roku 2008 korzystaj�c ze �rodków pozyskanych z emisji Blue Tax Group S.A. planuje prowadzi� działalno�� 
inwestycyjn� w zakresie konsolidacji podmiotów doradztwa rachunkowo-gospodarczego poprzez utworzenie sieci 
centrów Emitenta na terytorium całej Polski. 
 

4.14. Informacje o wszcz�tych wobec Emitenta post�powaniach: upadło�ciowym, układowym  lub 
likwidacyjnym 

 
Wobec Emitenta nie zostało wszcz�te �adne post�powanie upadło�ciowe, układowe ani likwidacyjne. 
 

4.15. Informacje o wszcz�tych wobec Emitenta post�powaniach:  ugodowym, arbitra�owym lub 
egzekucyjnym, je�eli wynik tych post�powa� ma lub mo�e mie� istotne znaczenie dla działalno�ci 
Emitenta 

 
Wobec Emitenta nie zostały wszcz�te, �adne post�powania ugodowe, arbitra�owe ani egzekucyjne, których 
wynik ma lub mo�e mie� istotne znaczenie dla działalno�ci Emitenta. 
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4.16. Informacj� na temat wszystkich innych post�powa� przed organami rz�dowymi, post�powa� 
s�dowych lub arbitra�owych, wł�cznie z wszelkimi post�powaniami w toku, za okres obejmuj�cy co 
najmniej ostatnie 12 miesi�cy, lub takimi, które mog� wyst�pi� według wiedzy Emitenta, a które to 
post�powania mogły mie� lub miały w niedawnej przeszło�ci, lub mog� mie� istotny wpływ na sytuacj� 
finansow� Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich post�powa� 

 
Według najlepszej wiedzy Emitenta wobec Spółki nie toczy si�, ani nie toczyły si� w ci�gu ostatnich 12 
miesi�cy ani nie ma podstaw do wyst�pienia: �adnych post�powa� przed organami rz�dowymi, �adnych 
post�powa� s�dowych, ani arbitra�owych, których wyniki mogły mie� lub miały w niedawnej przeszło�ci, lub 
mog� mie� istotny wpływ na sytuacj� finansow� Emitenta. 

 

4.17. Zobowi�zania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowi�za� wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych, które zwi�zane s� w szczególno�ci z kształtowaniem si� jego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej 

 
Według najlepszej wiedzy Emitenta na dzie� sporz�dzenia Dokumentu Informacyjnego nie istniej� 
zobowi�zania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowi�za� wobec posiadaczy instrumentów 
finansowych. 

 

4.18. Informacja o nietypowych okoliczno�ciach lub zdarzeniach maj�cych wpływ na wyniki 
z działalno�ci gospodarczej, za okres obj�ty sprawozdaniem finansowym  zamieszczonym w Dokumencie 
Informacyjnym 

 
Nie wyst�puj� nietypowe okoliczno�ci lub zdarzenia maj�ce wpływ na wyniki z działalno�ci gospodarczej, za 
okres obj�ty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym. 

 

4.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, maj�tkowej i finansowej Emitenta 
i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporz�dzeniu 
danych finansowych, o których mowa w punkcie 5 Dokumentu Informacyjnego 

 
W dniu 18 maja 2007 r. w Brzegu Dolnym pomi�dzy Kancelari� Finansowo-Podatkow� Stanisławski Spółka 
z o.o. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) zawarta została umowa o kredyt na cele nie konsumpcyjne. 
Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w rachunku bie��cym  
w wysoko�ci 50 000 zł. Spółka zobowi�zała si� dokona� ostatecznej spłaty wykorzystanych �rodków 
pieni��nych w dniu 16 maja 2008 r.  
 
W dniu 26 wrze�nia 2007 r. Bank Zachodni WBK S.A. udzielił  kredytu inwestycyjnego Emitentowi w wysoko�ci 
457 000 (słownie: czterysta pi��dziesi�t siedem tysi�cy) zł. Kredyt udzielony został na pokrycie kosztów 
zakupu lokalu u�ytkowego w Brzegu Dolnym, Rynek 12/21. Spółka zobowi�zała si� dokona� ostatecznej spłaty 
wykorzystanych �rodków pieni��nych w dniu 1 pa�dziernika 2017 r. 
 
W dniu 26 wrze�nia 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Blue Tax Group Spółka 
z ograniczon� odpowiedzialno�ci� Uchwał� nr 1 udzieliło pełnomocnictwa Panu Dariuszowi Wesołowskiemu 
do nabycia od Członka Zarz�du Pana Mirosława Stanisławskiego lokalu u�ytkowego numer 21, poło�onego 
w Brzegu Dolnym, Rynek numer 21. Uchwał� nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników wyraziło 
zgod� na nabycie w/w lokalu u�ytkowego. 
 
W dniu 26 wrze�nia 2007 r. Pan Mirosław Stanisławski sprzedał Spółce Blue Tax Group Sp. z o.o. samodzielny 
lokal niemieszkalny poło�ony w Brzegu Dolnym, Rynek numer 21 wraz z przynale�nym do niego udziałem, 
a Pan Dariusz Wesołowski działaj�c w imieniu Emitenta lokal ten wraz z przynale�nym do niego udziałem kupił 
za kwot� brutto 732 000 zł. 
 



 

Dokument Informacyjny  46 | S t r o n a  

 

4.20. Osoby zarz�dzaj�ce i osoby nadzoruj�ce Emitenta (imi�, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz 
termin upływu kadencji, na jak� zostali powołani) 

 
Władze Emitenta składaj� si� z organów zarz�dzaj�cych i nadzorczych. Organem zarz�dzaj�cym jest Zarz�d. 
Organem nadzorczym jest Rada Nadzorcza. 
 
Zarz�d 
Zgodnie z postanowieniami § 11 Statutu Zarz�d Emitenta składa si� z jednego lub wi�cej członków. Liczb� 
członków Zarz�du okre�la Rada Nadzorcza, z tym zastrze�eniem, �e członkowie Zarz�du pierwszej kadencji 
powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółk� akcyjn�. 
Działalno�� władz Spółki normuj�: Kodeks Spółek Handlowych, ustawa z dnia 29.09.1994 o rachunkowo�ci, 
przepisy normuj�ce zagadnienia opodatkowania Spółek prawa handlowego, Statut Spółki oraz regulaminy 
wewn�trzne Spółki. 

 
Zgodnie z art. 369 § 4 KSH mandat członka Zarz�du wygasa najpó�niej z dniem odbycia Walnego 
Zgromadzenia, zatwierdzaj�cego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka 
Zarz�du. Nadto, zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarz�du wygasa w skutek �mierci, rezygnacji albo 
odwołania członka Zarz�du ze składu Zarz�du. 
Zarz�d Emitenta jest powoływany przez Rad� Nadzorcz�, która jednocze�nie okre�la liczb� członków Zarz�du 
na ka�d� kadencj� z wyj�tkiem pierwszego Zarz�du Emitenta, który został powołany przez Zało�ycieli. 
Rada Nadzorcza mo�e odwoła� członka Zarz�du lub cały Zarz�d Emitenta przed upływem kadencji, jak 
równie� zawiesi� w czynno�ciach poszczególnych członków Zarz�du lub cały Zarz�d. 
Poniewa� członków Zarz�du Emitenta powołuje si� na wspólna kadencj�, dlatego te� data powołania do 
składu Zarz�du nie ma wpływu na dat� ko�cow� kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków 
Zarz�du, działaj�cego w ramach danej kadencji. 
 
Zarz�d Emitenta jest jednoosobowy. W skład Zarz�du Emitenta wchodzi:  
1. Mirosław Stanisławski - Prezes Zarz�du, 
 
Tabela 13 Osoby zarz�dzaj�ce Emitenta 

Imi� i Nazwisko Funkcja Data upływu kadencji 

Mirosław Stanisławski Prezes Zarz�du 20.11.2009 r. 

�ródło: Emitent 
 
 

Rada Nadzorcza 

Zgodnie z § 18 Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza składa si� z 5 członków i działa na podstawie uchwalonego 
przez ni� Regulaminu, okre�laj�cego organizacj� i sposób wykonywania czynno�ci. 

 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodz�: 
1. - Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej - Dariusz Wesołowski 
2. - Wiceprzewodnicz�cy rady Nadzorczej - Małgorzata Wesołowska 
3. - Członek Rady Nadzorczej - Marek Tyma 
4. - Członek Rady Nadzorczej - Gabriela Stanisławska 
5. - Członek Rady Nadzorczej - Robert Tkacz 
 
Tabela 14 Osoby nadzoruj�ce Emitenta 

Imi� i Nazwisko Funkcja Data upływu kadencji 

Dariusz Wesołowski Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 20.11.2009 r. 
Małgorzata Wesołowska Wiceprzewodnicz�cy Rady Nadzorczej 20.11.2009 r. 

Marek Tyma Członek Rady Nadzorczej 20.11.2009 r. 
Gabriela Stanisławska Członek Rady Nadzorczej 20.11.2009 r. 

Robert Tkacz Członek Rady Nadzorczej 20.11.2009 r. 
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�ródło: Emitent 
 

4.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy, posiadaj�cych co 
najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 
Tabela 15 Akcjonariat Emitenta, przy uwzgl�dnieniu emisji akcji serii C 

Imi� i nazwisko 
Liczba akcji 

Emitenta 

Nazwa serii w 
posiadaniu 

akcjonariusza 

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Udział w liczbie 
głosów (%) 

Mirosław Stanisławski 25 200 000 A, B 35,80 39,56 
Dariusz Wesołowski 25 200 000 A, B 35,80 39,56 

Pozostali 20 000 000 C 28,40 20,88 
Ł�cznie 70 400 000 A, B, C 100 100 

�ródło: Emitent 
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5. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 
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Zał�czniki 

5.1. Odpis z wła�ciwego dla Emitenta rejestru 
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5.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz tre�� podj�tych uchwał walnego zgromadzenia 
w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez s�d 

 
"STATUT SPÓŁKI” 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 

 

1. Spółka działa pod firm� „BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna”. Spółka mo�e u�ywa� skrótu firmy „BTG S.A” 
oraz wyró�niaj�cego j� znaku graficznego. 

 

2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia formy prawnej „BLUE TAX GROUP Spółka z ograniczon� 
odpowiedzialno�ci�” w spółk� akcyjn� pod firm� „BLUE TAX GROUP Spółka Akcyjna”. 

 

3. Zało�ycielami Spółki s� Wspólnicy: 
1) Mirosław Stanisławski 
2) Dariusz Wesołowski 

 

§ 2. 

 
Siedzib� Spółki jest Wrocław.  

§ 3. 

 
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

§ 4. 

 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

§ 5. 

 
Na obszarze swego działania Spółka mo�e tworzy� oddziały, filie, zakłady, przedsi�biorstwa i inne placówki jak 
równie� przyst�powa� do innych spółek, a tak�e uczestniczy� we wszelkich dopuszczonych prawem 
powi�zaniach organizacyjno-prawnych. 

 

§ 6. 

1.  Przedmiotem działalno�ci Spółki jest:  

- działalno�� zwi�zana z  bazami danych, (PKD: 72.40.Z) 
- przetwarzanie danych, (PKD: 72.30.Z) 
- działalno�� zwi�zana z informatyk� , pozostała, (PKD: 72.60.Z) 
- doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania, (PKD: 74.14.A) 
- zarz�dzanie i kierowanie holdingów zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej, (PKD: 74.14.B) 
- działalno�� holdingów, (PKD: 74.15.Z) 
- badania i analizy techniczne, (PKD: 74.30.Z) 
- reklama, (PKD: 74.40.Z) 
- działalno�� zwi�zana z rekrutacj� i udost�pnianiem pracowników, (PKD: 74.50.A) 
- działalno�� rachunkowo-ksi�gowa, (PKD: 74.12.Z)  
- działalno�� w zakresie prowadzenia działalno�ci gospodarczej i zarz�dzania, (PKD: 74.14.A) 
- działalno�� zwi�zana z rekrutacj� i udost�pnianiem pracowników, (PKD: 74.50.A) 
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- usługi w zakresie agencji informacyjnych, (PKD: 92.40.Z) 
- działalno�� w zakresie oprogramowania, pozostała, (PKD: 72.22.Z) 
- wydawanie ksi��ek, ( PKD: 22.11.Z) 
- wydawanie gazet, (PKD: 22.12.Z) 
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, (PKD: 22.13.Z) 
- wydawanie nagra� d�wi�kowych, (PKD: 22.14.Z) 
- działalno�� wydawnicza pozostała, (PKD: 22.15.Z) 
- działalno�� poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 22.22.Z) 
- działalno�� usługowa zwi�zana z przygotowaniem druku, (PKD: 22.24.Z) 
- reprodukcja nagra� wideo, (PKD: 22.32.Z) 
- reprodukcja komputerowych no�ników informacji, (PKD:  22.33.Z) 
- produkcja mebli biurowych i sklepowych, pozostała, (PKD: 36.12.Z) 
- działalno�� agentów zajmuj�cych si� sprzeda�� mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów 
metalowych, (PKD: 51.15.Z) 
- działalno�� agentów zajmuj�cych si� sprzeda�� towarów ró�nego rodzaju, (PKD: 51.19.Z) 
- sprzeda� hurtowa komputerów, urz�dze� peryferyjnych i oprogramowania, (PKD: 51.84.Z) 
- sprzeda� detaliczna mebli, wyposa�enia biurowego  komputerów oraz sprz�tu telekomunikacyjnego, (PKD: 
52.48.A) 
- sprzeda� hurtowa pozostałych maszyn i urz�dze� biurowych oraz mebli biurowych, (PKD: 51.85.Z) 
- pozostała sprzeda� hurtowa, (PKD: 51.90.Z) 
- sprzeda� detaliczna ksi��ek, (PKD: 52.47.A) 
- sprzeda� detaliczna gazet i artykułów pi�miennych, (PKD: 52.47.B) 
- sprzeda� detaliczna mebli, wyposa�enia biurowego, komputerów oraz sprz�tu telekomunikacyjnego, (PKD: 
52.48.A)  
- sprzeda� detaliczna artykułów nie�ywno�ciowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, (PKD: 52.48.G) 
- transmisja danych, (PKD: 64.20.C) 
- po�rednictwo pieni��ne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.12.B) 
- po�rednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 65.23.Z) 
- działalno�� pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 67.13.Z) 
- działalno�� pomocnicza zwi�zana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, (PKD: 67.20.Z) 
- zagospodarowanie i sprzeda�  nieruchomo�ci na własny rachunek, (PKD 70.11.Z) 
- kupno i sprzeda� nieruchomo�ci na własny rachunek, (PKD: 70.12.Z) 
- wynajem nieruchomo�ci na własny rachunek, (PKD: 70.20.Z) 
- zarz�dzanie nieruchomo�ciami na zlecenie, (PKD: 70.32.Z) 
- wynajem maszyn i urz�dze� biurowych i sprz�tu komputerowego,  (PKD 71.33.Z) 
- wynajem pozostałych maszyn i urz�dze�, (PKD: 71.34.Z)  
- doradztwo w zakresie sprz�tu komputerowego, (PKD: 72.10.Z) 
- działalno�� edycyjna w zakresie oprogramowania, (PKD: 72.21.Z) 
- prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, (PKD: 73.10.H) 
- badanie rynku i opinii publicznej, (PKD: 74.13.Z) 
- działalno�� jednoosobowych podmiotów gospodarczych prowadz�cych działalno�� gospodarcz� wył�cznie na 
rzecz jednego podmiotu, (PKD: 74.50.B) 
- działalno�� zwi�zana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi, (PKD: 74.85.Z) 
- działalno�� zwi�zana z organizacj� targów i wystaw, (PKD: 74.87.A) 
- działalno�� komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, (PKD: 74.87.B) 
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane ( PKD: 80.42.B) 
- działalno�� rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 92.34.Z) 
- działalno�� archiwów  (PKD: 92.51.C)  
- działalno�� usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 93.05.Z) 

- działalno�� organizatorów turystyki, (PKD: 63.30.A) 

- działalno�� po�redników turystycznych, (PKD: 63.30.B) 

- działalno�� agentów turystycznych, (PKD: 63.30.C) 

- działalno�� turystyczna pozostała, (PKD: 63.30.D) 

- hotele, (PKD: 55.10.Z) 
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- miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 55.23.Z) 

- restauracje, (PKD: 55.30.A) 

- placówki gastronomiczne pozostałe, (PKD: 55.30.B) 

- bary, (PKD: 55.40.Z) 

- stołówki, (PKD: 55.51.Z)  

- przygotowywanie i dostarczanie �ywno�ci dla odbiorców zewn�trznych (katering), (PKD: 55.52.Z) 

- wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, (PKD: 14.11.Z) 
- wydobywanie �wiru i piasku, (PKD: 14.21.Z)  
- wydobywanie gliny i kaolinu, (PKD: 14.22.Z) 

- pozostałe górnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane, (PKD: 14.50.Z) 

- działalno�� prawnicza, (PKD 74.11.Z)  

 
Przedmiot przedsi�biorstwa Spółki obejmuje równie� eksport i import w podanym powy�ej zakresie. 

 

2.  Je�eli podj�cie przez Spółk� okre�lonej działalno�ci wymaga� b�dzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, 
Spółka podejmie tak� działalno�� po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia. 

  
3. Je�eli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalno�ci Spółki b�dzie powzi�ta wi�kszo�ci� dwóch trzecich 
głosów w obecno�ci osób, reprezentuj�cych co najmniej połow� kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu 
działalno�ci Spółki mo�e nast�pi� bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzaj� si� na zmian�. 
 

 

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 

§ 7. 

 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.000 zł (słownie pi��set cztery tysi�ce) złotych i dzieli si� na  
a) 25.400.000 (słownie: dwadzie�cia pi�� milionów czterysta tysi�cy) akcji imiennych serii A, o numerach A 

00 000 001 do A 25 400 000 o warto�ci nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da; 
b) 25.000.000 (słownie: dwadzie�cia pi�� milionów czterysta tysi�cy) akcji na okaziciela serii B, o 

numerach B 00 000 001 do B 25 000 000 o warto�ci nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da; 
2. Akcje imienne serii A s� uprzywilejowane tak, �e jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, 
3. Akcje serii A i B zostały pokryte w cało�ci przed zarejestrowaniem Spółki w Rejestrze przedsi�biorców.  
4. Akcje nowej emisji mog� by� akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 
5. Kapitał akcyjny mo�e by� podwy�szony drog� emisji nowych akcji na zasadach okre�lonych uchwał� 

Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwsze�stwa obj�cia 
akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. 

6. Je�eli akcjonariusz nie dokona wpłaty za obj�te akcje w wymaganym terminie, b�dzie zobowi�zany do 
zapłaty odsetek ustawowych za ka�dy dzie� takiego opó�nienia. 

7. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, spółka mo�e emitowa� obligacje, w tym obligacje 
zamienne lub obligacje z prawem pierwsze�stwa. Uchwały dotycz�ce emisji obligacji zamiennych lub 
obligacji z prawem pierwsze�stwa wymagaj� wi�kszo�ci trzech czwartych głosów. 

8. Kapitał zakładowy mo�e zosta� podwy�szony przez podwy�szenie warto�ci nominalnej akcji lub poprzez 
emisj� nowych akcji. Podwy�szenie kapitału zakładowego przez przeniesienie �rodków z kapitału 
zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne. 

9. Nie mo�e by� dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. 
10. Na ��danie akcjonariusza akcje imienne serii A mog� by� zamienione na akcje na okaziciela. 
11. Zamiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, jest dokonywana przez Zarz�d i nast�puje w 

ci�gu 14 dni od zło�enia wniosku przez akcjonariusza posiadaj�cego te akcje. 
12. Koszty zamiany akcji ponosi Spółka. 
13. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela przysługuj�ce tym akcjom 

uprzywilejowanie co do głosu wygasa. 
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III. ZBYCIE AKCJI 
 

§ 8. 
 
1. Akcje s� zbywalne.  
2. Akcje Spółki mog� by� umorzone za zgod� akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich 

nabycia przez Spółk� (umorzenie dobrowolne).  
3. Umorzenie akcji nast�puje poprzez obni�enie kapitału zakładowego Spółki.  
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji okre�la sposób i warunki umorzenia akcji, 

a w szczególno�ci wysoko��, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługuj�cego akcjonariuszowi 
z tytułu umorzenia jego akcji, podstaw� prawn� umorzenia, a tak�e sposób obni�enia kapitału zakładowego.  

 

§ 9. 

 
Akcje mog� by� umarzane za zgod� akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółk�. 

 

IV. ORGANIZACJA WŁADZ SPÓŁKI 
 

§ 10. 

 
Władzami Spółki s�: 
1. Zarz�d, 
2. Rada Nadzorcza, 
3. Walne Zgromadzenie. 
 

§ 11. 

 
1. Zarz�d składa si� z jednego lub wi�cej członków. 

2. Liczb� członków Zarz�du okre�la Rada Nadzorcza, z tym zastrze�eniem, �e członkowie Zarz�du pierwszej 
kadencji powołani zostali w procesie zmiany formy prawnej Spółki na spółk� akcyjn�.  

 

§ 12. 

 
1. Zarz�d powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarz�du powoływani s� na okres wspólnej kadencji, 
która wynosi dwa lata. 

2.Zarz�d pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Rad� Nadzorcz�. 

 

§ 13. 

 
1. W przypadku Zarz�du jednoosobowego do reprezentowania Spółki upowa�niony jest jednoosobowo Członek 
Zarz�du. 

2. W przypadku powołania Zarz�du wieloosobowego do reprezentowania Spółki upowa�nieni s� dwaj członkowie 
Zarz�du działaj�cy ł�cznie albo jeden członek Zarz�du działaj�cy ł�cznie z prokurentem. 
3. Do dokonywania okre�lonych czynno�ci lub dokonywania okre�lonego rodzaju czynno�ci mog� by� 
ustanowieni pełnomocnicy działaj�cy samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarz�d 
b�dzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. 

4. Uchwały Zarz�du zapadaj� bezwzgl�dna wi�kszo�ci� głosów, w przypadku równo�ci głosów decyduje głos 
prezesa zarz�du. 



 

Dokument Informacyjny  107 | S t r o n a  

 

5. Uchwały Zarz�du s� protokołowane. Protokoły powinny zawiera� porz�dek obrad, nazwiska i imiona obecnych 
członków Zarz�du, liczb� głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odr�bne. Protokoły podpisuj� 
obecni członkowie Zarz�du. 

6. Sprawy przekraczaj�ce zwykły zarz�d Spółk� wymagaj� uchwały Zarz�du. 

 

§ 14. 

 
W przypadku Zarz�du jednoosobowego, nast�puj�ce decyzje Zarz�du wymagaj� pisemnej zgody Rady 
Nadzorczej: 

1) nabycie lub zbycie własno�ci lub u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci jak równie� udziału 
w nieruchomo�ci. W tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia, 

2) zaci�gania zobowi�za�, których wysoko�� przekracza równowarto�� w złotych polskich stanowi�cych 25.000 
EURO (słownie: dwadzie�cia pi�� tysi�cy) - według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 
podj�cia uchwały Zarz�du w tej sprawie, za wyj�tkiem zobowi�za� zwi�zanych ze sprzeda�� wyrobów i usług 
Spółki, 
3)podj�cie inwestycji, której warto�� przekracza 50% kapitału zakładowego, 

4) zbywanie i nabywanie przez Spółk� papierów warto�ciowych oraz dokonywanie innych inwestycji kapitałowych 
w ramach jednej transakcji albo szeregu transakcji dokonywanych w okresie kolejnych 12 miesi�cy, o 
jednostkowej albo ł�cznej warto�ci przewy�szaj�cej 50% kapitału zakładowego. 

§ 15. 

 
W umowach i sporach pomi�dzy Spółk� a członkami Zarz�du reprezentuje Spółk� Rada Nadzorcza lub 
pełnomocnicy powołani uchwał� Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 16. 

 
Członek Zarz�du nie mo�e bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmowa� si� interesami konkurencyjnymi jako 
wspólnik lub członek władz. 

 

§ 17. 

 
Członek Rady Nadzorczej ma obowi�zek przekaza� Zarz�dowi informacj� na temat swoich powi�za� 
(ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mog�cych mie� wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w 
rozstrzyganej sprawie), z akcjonariuszem dysponuj�cym akcjami reprezentuj�cymi nie mniej ni� 5% ogólnej liczby 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 18. 

 
Rada Nadzorcza składa si� z pi�ciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez ni� Regulaminu, 
okre�laj�cego organizacj� i sposób wykonywania czynno�ci. 

 

§ 19. 

 
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza wybiera 
spo�ród swoich członków Przewodnicz�cego i Wiceprzewodnicz�cego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani 
s� na okres wspólnej kadencji wynosz�cej dwa lata. 

 

§ 20. 

 
Do wa�no�ci uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i 
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obecno�� na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadaj� 
bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów. 

 

§ 21. 

 
1. Zarz�d lub członek Rady Nadzorczej mog� ��da� zwołania Rady Nadzorczej podaj�c proponowany porz�dek 
obrad. 	�danie zwołania posiedzenia Rady nale�y zło�y� na r�ce Przewodnicz�cego Rady lub 
Wiceprzewodnicz�cego. Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cy 
zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 
2. Członkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddaj�c swój głos na pi�mie za 
po�rednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na pi�mie nie mo�e dotyczy� spraw 
wprowadzonych do porz�dku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

3. Rada Nadzorcza mo�e podejmowa� uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodków 
bezpo�redniego porozumiewania si� na odległo��. 

 

§ 22. 

 

Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie mo�e w ka�dym 
czasie odwoła� członka Rady Nadzorczej z funkcji Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej z jednoczesnym 
powierzeniem tej funkcji innemu członkowi Rady Nadzorczej. 

 

§ 23. 

 
Rada wykonuje stały nadzór nad działalno�ci� Spółki we wszystkich gał�ziach przedsi�biorstwa. Do 
szczególnych obowi�zków Rady nale�y: 

a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem ��dania wyja�nie� od Zarz�du, sprawdzanie ksi�g handlowych i 
stanu kasy Spółki w ka�dym czasie wedle własnego uznania, 

b) badanie z ko�cem ka�dego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodno�ci z 
ksi�gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

c) badanie sprawozdania Zarz�du oraz wniosków Zarz�du co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie 
Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powy�szego badania, 

d) upowa�nienie Zarz�du do nabywania i sprzeda�y własno�ci lub u�ytkowania wieczystego nieruchomo�ci jak 
równie� udziału w nieruchomo�ci, 

e) wyra�anie zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki, 

f) zawieszanie z wa�nych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarz�du, jak równie� delegowanie 
członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynno�ci Zarz�du, w sytuacji gdy nie mo�e on 
wykonywa� swoich czynno�ci, 

g) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozda� finansowych, 
h) zatwierdzanie przygotowanego przez Zarz�d bud�etu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy. 

 

§ 24. 

 
W okresie pomi�dzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodnicz�cy Rady reprezentuje j� wobec Zarz�du, a w 
razie jego dłu�szej nieobecno�ci Wiceprzewodnicz�cy. 

 

§ 25. 

 
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu osobi�cie lub przez pełnomocników. 
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§ 26. 

 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si� w ci�gu sze�ciu miesi�cy po upływie roku obrotowego. 

 

§ 27. 

 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek 
handlowych nie stanowi� inaczej. 

 

§ 28. 

 
Walne Zgromadzenie odbywa si� we Wrocławiu lub Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Gda�sku. 

 

§ 29. 

 
Walne Zgromadzenie okre�la dzie�, według którego ustala si� list� akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 
dany rok obrotowy (dzie� dywidendy). 

 

§ 30. 

 
Walne Zgromadzenie uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej. 

 

§ 31. 

 
Walne Zgromadzenie mo�e podejmowa� uchwały bez wzgl�du na liczb� obecnych akcjonariuszy 
i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowi� inaczej 

 

§ 32. 

 
Ka�da akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. 

 

V. RACHUNKOWO
� SPÓŁKI 
 

§ 33. 

 
Sprawozdanie finansowe winno zosta� sporz�dzone przez Zarz�d w ci�gu pierwszych trzech miesi�cy po 
zako�czeniu roku obrotowego, a z upływem nast�pnych trzech miesi�cy sprawozdanie finansowe winno zosta� 
przedło�one do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 34. 

 

1. Spółka tworzy nast�puj�ce kapitały (fundusze): 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy. 

 2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia mo�e tworzy� odpowiednie fundusze celowe, których 
przeznaczenie i sposób wykorzystania okre�la uchwała Walnego Zgromadzenia. 

3. Kapitał zapasowy tworzy si� na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowego z odpisów z zysku 
rocznego. Odpis na ten kapitał nie mo�e by� mniejszy ni� 8 % zysku do podziału. 
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4. Odpisu na kapitał zapasowy mo�na zaniecha�, gdy kapitał ten osi�gnie przynajmniej jedn� trzeci� cz��� 
kapitału zakładowego. 

 

VI. POSTANOWIENIA KO�COWE 
 

§ 35. 

 
W przypadku rozwi�zania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza likwidatora na wniosek 
Rady Nadzorczej i okre�la sposób prowadzenia likwidacji.  

Z chwil� wyznaczenia likwidatorów ustaj� prawa i obowi�zki Zarz�du. 

Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowuj� swoje prawa a� do ko�ca likwidacji. 

§ 36. 

 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, �e pierwszy rok obrotowy ko�czy si� w ostatnim dniu 
roku kalendarzowego, w którym nast�pi wpisanie „Blue Tax Group Spółki Akcyjnej” do rejestru przedsi�biorców. 

 

§ 37. 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj� zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 

§ 38. 

 
Przewidziane przez prawo ogłoszenia pochodz�ce od Spółki b�d� zamieszczane w Monitorze S�dowym 
i Gospodarczym. 

  

 
 
 

Zmiany w Statucie nie zarejestrowane przez s�d 
 
 
 

UCHWAŁA nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzib� we Wrocławiu 

z 04 grudnia 2007 roku  

w sprawie podwy�szenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii C, 
wył�czenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy 

 

Działaj�c na podstawie art. 431 §1 i §2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie uchwala, co nast�puje:  

 

§1 Podwy�szenie Kapitału Zakładowego 

 

1. Podwy�sza si� w drodze emisji prywatnej kapitał zakładowy Spółki z kwoty 504 000,00 zł (słownie 
pi��set cztery tysi�ce złotych) do kwoty nie wi�kszej ni� 804 000,00 zł (słownie: osiemset cztery tysi�ce 
złotych) to jest o kwot� nie wi�ksz� ni� 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysi�cy złotych), poprzez emisj� 
nie wi�cej ni� 30 000 000 (słownie: trzydzie�ci milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o warto�ci 
nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) ka�da akcja. 
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2. Akcje serii C zostan� pokryte w cało�ci wkładami pieni��nymi wniesionymi przed zarejestrowaniem 
podwy�szenia kapitału zakładowego.  

 

3. Akcje serii C zostan� zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze 
subskrypcji prywatnej.  

 

4. Upowa�nia si� Zarz�d Spółki do podj�cia działa� niezb�dnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w 
szczególno�ci do: 

a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C 
b. Zawarcia umów o obj�ciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej 

 

5. Umowy obj�cia akcji serii C zostan� zawarte w terminie do 10 stycznia 2007 r. 

 

6. Podwy�szenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach okre�lonych w ust. 1 uchwały, w 
wysoko�ci odpowiadaj�cej liczbie akcji obj�tych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 
Kodeksu spółek handlowych). Upowa�nia si� i zobowi�zuje Zarz�d Spółki do zło�enia przed 
zgłoszeniem podwy�szenia kapitału zakładowego do rejestru s�dowego, o�wiadczenia w trybie art. 310 
§ 2 w zwi�zku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysoko�ci obj�tego kapitału zakładowego 
Spółki.  

 

§2 Wył�czenie Prawa Poboru 

 

1. Po zapoznaniu si� z pisemn� opini� Zarz�du Spółki sporz�dzon� w dniu 04.12.2007 r., zgodnie z art. 
433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniaj�c� wył�czenie prawa poboru i sposób ustalenia ceny 
emisyjnej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wył�cza w cało�ci prawo poboru akcji serii C 
przysługuj�ce dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 

2. Uzasadnieniem wył�czenia prawa poboru akcji nowej emisji serii C jest cel emisji akcji serii C, jakim jest 
pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii C �rodków finansowych niezb�dnych dla dalszego 
rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółk� działalno�ci gospodarczej. Z powy�szych 
wzgl�dów oraz w oparciu o przedstawion� opini� Zarz�du Spółki – uzasadnione jest w pełni i le�y w 
interesie Spółki – wył�czenie prawa poboru akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz 
przyj�cie proponowanego w niniejszej Uchwale trybu ustalania ceny emisyjnej akcji serii C. 

 

§3 Wej�cie w �ycie 

 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 

 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, nast�puj�cym stosunkiem 
głosów: 

 - za uchwał� 50 400 000 głosów, 

 - przeciwko uchwale 0 głosów, 

 - wstrzymuj�cych si� 0 głosów. 
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Uchwała nr 3 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki Blue Tax Group  S.A.  

z siedzib� we Wrocławiu 

w dniu 04.12.2007 r. 

w sprawie zmiany Statutu Spółki  

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Blue Tax Group S.A. w zwi�zku z podj�ciem Uchwały nr 1 postanawia 
zmieni� ust�p 1 artykułu 7 Statutu Spółki, który uzyskuje nast�puj�ce brzmienie: 

 

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie wi�cej ni� 804 000,00 zł (słownie osiemset cztery tysi�ce złotych) 
i dzieli si� na nie wi�cej ni� 80 400 000 (słownie osiemdziesi�t milionów czterysta tysi�cy) akcji zwykłych na 
okaziciela, w tym: 

 

a) 25 400 000 (słownie: dwadzie�cia pi�� milionów czterysta tysi�cy) akcji imiennych  serii A, o numerach A 
00 000 001 do A 25 400 000 o warto�ci nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) ka�da; 

b) 25 000 000 (słownie: dwadzie�cia pi�� milionów) akcji na okaziciela serii B, o numerach B 00 000 001 
do B 25 000 000 o warto�ci nominalnej 0,01zł (słownie: jeden grosz) ka�da; 

c) nie wi�cej ni� 30 000 000 (słownie: trzydzie�ci milionów) akcji na okaziciela serii C, o numerach 
00 000 001 do numeru nie wy�szego ni� C 30 000 000 o warto�ci nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden 
grosz) ka�da.” 

 

2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  

 

 

 

Uchwał� podj�to w głosowaniu jawnym, bez zgłoszonych sprzeciwów, nast�puj�cym stosunkiem 
głosów: 

 - za uchwał� 50 400 000 głosów, 

 - przeciwko uchwale 0 głosów, 

- wstrzymuj�cych si� 0 głosów. 
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5.3. Definicje i obja�nienia skrótów 

 

Akcje serii A 25 400 000 akcji imiennych serii A 

Akcje serii B 25 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Akcje serii C 20 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

PDA serii C 20 000 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Akcjonariusz  Uprawniony z akcji Spółki 

ASO, Alternatywny 
System Obrotu, 
NewConnect 

Rozumie si� przez to alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy 
o obrocie, organizowany przez Giełd� Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

Dokument 
Informacyjny, 
Dokument 

Niniejszy dokument zawieraj�cy szczegółowe informacje o sytuacji prawnej i finansowej 
Emitenta oraz o instrumentach finansowych, zwi�zany z akcjami serii  B i C oraz PDA 
serii C 

Dyrektywa 
2003/71/WE 

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w 
sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w zwi�zku z publiczn� ofert� lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów warto�ciowych i zmieniaj�ca dyrektyw� 2001/34/WE 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

EUR, EURO, Euro Euro – jednostka monetarna obowi�zuj�ca w Unii Europejskiej 

Giełda, GPW, GPW 
S.A. 

Giełda Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. z siedzib� w Warszawie 

GUS Główny Urz�d Statystyczny 

KDPW, KDPW S.A, 
Depozyt 

Krajowy Depozyt Papierów Warto�ciowych Spółka Akcyjna z siedzib� w Warszawie 

Kodeks Cywilny, 
K.c. 

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

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

Kodeks Handlowy, 
K.h, KH 

Rozporz�dzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku 
Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) 

Kodeks 
Post�powania 
Cywilnego, KPC 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post�powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 
296, z pó�n. zmianami) 

Kodeks Cywilny, 
KC 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93, z pó�n. zm.) 

Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pó�n. 
zm.) 

Kodeks Spółek 
Handlowych, KSH, 
K.s.h. 

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

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr S�dowy 

MSR Mi�dzynarodowe Standardy Rachunkowo�ci 

MSP Małe i �rednie przedsi�biorstwa 

NWZA, NWZ, 
Nadzwyczajne 
Walne 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. 
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Zgromadzenie   

NBP Narodowy Bank Polski 

Ordynacja 
podatkowa 

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

Organizator ASO, 
Organizator 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Giełda Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PKD Polska Klasyfikacja Działalno�ci wprowadzona rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 
20 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) 

PLN, zł, złoty Złoty – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

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

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

Prawo Własno�ci 
Przemysłowej 

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

Rada Giełdy Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Rada Nadzorcza, 
RN 

Rada Nadzorcza Spółki Blue Tax Group S.A. 

Regulamin GPW, 
Regulamin Giełdy 

Regulamin Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

Regulamin ASO, 
Regulamin 
Alternatywnego 
Systemu Obrotu 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwał� Nr 147/2007 Zarz�du 
Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z pó�n. zm.) 
– t.j. Zał�cznik do Uchwały Nr 274/2007 Zarz�du Giełdy Papierów Warto�ciowych 
w Warszawie S.A. z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

Spółka, Emitent Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzib� we Wrocławiu 

UE Unia Europejska 

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

Ustawa o 
obligacjach 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300  
z pó�niejszymi zmianami) 

Ustawa o obrocie 
instrumentami 
finansowymi 

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

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i 
Konsumentów, 

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

Ustawa o ochronie 
niektórych praw 
konsumentów 

Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialno�ci za szkod� wyrz�dzon� przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 22, poz. 271, z pó�n. zm.) 

UOKiK Urz�d Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

Ustawa o Ofercie 
Publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539) 

Ustawa o Opłacie 
Skarbowej 

Ustawa z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku, 
Nr 253 poz. 2532 z pó�n. zmianami) 
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Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od 
Osób Fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176, z pó�n. zmianami) 

Ustawa O Podatku 
Dochodowym Od 
Osób Prawnych 

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

Ustawa o Podatku 
od Czynno�ci 
Cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 wrze�nia 2000 r. o podatku od czynno�ci cywilnoprawnych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 41, poz. 399 z pó�n. zmianami) 

Ustawa o 
Rachunkowo�ci, 
UoR 

Ustawa z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, 
Nr 76, poz. 694, z pó�n. zmianami) 

Ustawa o 
swobodzie 
działalno�ci 
gospodarczej 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 
1807 z pó�n. zmianami) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZA, Walne 
Zgromadzenie 
Akcjonariuszy 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Blue Tax Group S.A. 

Zarz�d, Zarz�d 
Spółki,  
Zarz�d Emitenta 

Zarz�d Spółki Blue Tax Group S.A. 

Zarz�d Giełdy Zarz�d Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. 

Złoty, zł, PLN Prawny �rodek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej b�d�cy w obiegu publicznym od dnia 
1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. 
Nr 84, poz. 383, z pó�n. zmianami) 
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