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WSTĘP   
 

Dokument Ofertowy został przygotowany w związku z subskrypcją zamkniętą przeprowadzaną w drodze oferty publicznej 

Akcji Serii I Spółki DAS Najlepsze z Polski S.A. Dokument Ofertowy jest udostępniany do publicznej wiadomości, Oferta 

skierowana jest natomiast wyłącznie do uprawnionych akcjonariuszy Spółki zamierzających skorzystać z przysługującego 

im prawa poboru Akcji Serii I.   

Dokument Ofertowy jest przeznaczony wyłącznie dla osób uprawnionych do prawa poboru Akcji Serii I. Dalsze 

przekazywanie – w całości lub w części – Dokumentu Ofertowego, jak również ujawnianie osobom trzecim jego treści, jest 

zabronione, a za skutki takiego działania odpowiedzialność będzie ponosiła osoba udostępniająca (Emitent nie ponosi za 

to odpowiedzialności).   

Emitent nie przewiduje możliwości zawarcia umowy zapewniającej odkup Akcji Serii I przez Emitenta.  

Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wyłącznie na 

warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Emisyjnej, ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym 

i Gospodarczym z 2020 r., poz. 73602, w trybie art. 434 KSH w dniu 22 grudnia 2020 r., niniejszym Dokumencie Ofertowym 

oraz w szczegółowych warunkach, określonych przez Zarząd na podstawie Uchwały Emisyjnej.  
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1. Dane rejestrowe Emitenta  

nazwa (firma):                                       DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna 

siedziba:   Warszawa   

adres:  ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa   

telefon i faks:   + 48 22 244 57 91, +48 22 244 57 93  

adres poczty elektronicznej:  inwestor@das-nzp.pl  

adres głównej strony internetowej:   www.das-nzp.pl   

identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej:   REGON 141685460 

numer według właściwej identyfikacji podatkowej: NIP 1080006582 

numer KRS:                                   0000452537 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą z dnia 30.10.2020 r. postanowiło o zmianie statutu m.in. w zakresie zmiany 

firmy Spółki na: DAS NZP Spółka Akcyjna. Wniosek o ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców zmiany firmy oczekuje na 

rozpoznanie przez sąd rejestrowy.   

Oferta Akcji serii I jest przeprowadzana na podstawie art. 431 § 2 pkt. 2 KSH i kierowana wyłącznie do akcjonariuszy, którym 

służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).  

2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych 

oferowanych w trybie Oferty  

Na podstawie Dokumentu Ofertowego oferowane w trybie Oferty są Akcje Serii I - akcje zwykłe na okaziciela Emitenta Serii 

I o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie 14.938.896 sztuk.  

3. Nazwa (firma), siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze 

wskazaniem zabezpieczenia  

Nie dotyczy - w związku z Ofertą nie zostały udzielone żadne zabezpieczenia ani ustanowione żadne gwarancje.  

4. Cena Emisyjna oferowanych akcji albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin udostępnienia 

ceny do wiadomości  

Akcje Serii I są oferowane po Cenie Emisyjnej, równej 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze) za jedna Akcję.  
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1. Czynniki ryzyka  
 

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji Serii I inwestorzy powinni przeanalizować 

i rozważyć omówione poniżej czynniki ryzyka oraz pozostałe informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym. Działalność, 

wyniki, sytuacja finansowa i perspektywy rozwoju Emitenta i Grupy podlegały lub mogą podlegać negatywnym zmianom w 

wyniku zaistnienia tych czynników ryzyka. Jeżeli faktycznie wystąpi którykolwiek z poniższych czynników ryzyka, zarówno 

osobno, jak i w połączeniu z innymi czynnikami ryzyka lub okolicznościami, cena rynkowa Akcji może ulec obniżeniu, a 

inwestorzy mogą utracić całość lub część zainwestowanych środków. Inne czynniki ryzyka niż opisane poniżej, w tym także 

i te, których Emitent nie jest na datę Dokumentu Ofertowego świadomy lub które uważa za nieistotne, mogą także wpłynąć 

na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta lub Grupy lub doprowadzić do spadku wartości 

Akcji.  

Kolejność, w jakiej przedstawione zostały poniższe czynniki ryzyka, nie jest wskazówką co do ich istotności, 

prawdopodobieństwa ziszczenia się lub potencjalnego wpływu na działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy 

rozwoju Emitenta lub Grupy. Opisane poniżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, 

osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta lub Grupy. 

 

1.1.  Czynniki związane z działalnością i sytuacją finansową Emitenta i Grupy 

1.1.1. Ryzyko związane z modelem biznesowym  

Emitent prowadzi działalność jako spółka holdingowa, zarządzająca właścicielsko spółką DAS Beste aus Polen GmbH 

prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży produktów FMCG, głównie na terytorium Republiki Federalnej Niemiec. 

Realizacja tego modelu stanowi wynik kilkuletnich, pozytywnych doświadczeń w zakresie konstrukcji kanałów skutecznej 

dystrybucji produktów oraz logistyki na wymagającym niemieckim rynku. Dotychczasowe pozytywne rezultaty realizacji 

powyższego modelu biznesowego mogą nie znaleźć kontynuacji w przyszłości. W związku ze specjalizacją i koncentracją 

Emitenta na rynku niemieckim, istotne pogorszenie warunków konkurowania na tym rynku mogą powodować perturbacje 

w postaci potrzeby przedefiniowania konstrukcji dalszej działalności, zdobycia kompetencji oraz kontaktów biznesowych 

na nowych rynkach, przy ograniczonych możliwościach utrzymywania rentowności działalności.  

 

1.1.2. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu oraz strukturą Zarządu 

Na datę Dokumentu Ofertowego w strukturze akcjonariatu Emitenta występuje jeden istotny akcjonariusz będący 

jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki, który posiada pośrednio i bezpośrednio 32 707 647 akcji Spółki i 42 707 647 

głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 38,45 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 44,93 % w głosach na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. Znaczący udział w kapitale i głosach jednego akcjonariusza przy równoczesnym 

zarządzaniu przez niego Spółką mogą prowadzić do ograniczenia wpływu innych akcjonariuszy. Istnieje ryzyko 

rozbieżności interesów głównego akcjonariusza z interesami innych grup akcjonariuszy, w szczególności skutkiem takich 

rozbieżności.  

Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Emitenta i Grupy.  

1.1.3. Ryzyko związane z kadrą menedżerską i pracowniczą  

Emitent prowadząc działalność wykorzystuje kompetencje wykwalifikowanych specjalistów, posiadających kompetencje w 

zakresie zarządzania właścicielskiego spółką zależną oraz wsparcia działalności Grupy Emitenta na terytorium Niemiec. 

Emitent liczy się z ryzykiem dyskontynuacji współpracy z kluczowymi pracownikami, a także z ryzykiem możliwych 

trudności pozyskania nowych współpracowników o oczekiwanych kompetencjach. Emitent stara się zapobiegać 
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niekontrolowanej utracie kluczowych współpracowników, jednak nie może wykluczyć, iż nagła utrata części ważnych dla 

Emitenta lub Grupy pracowników może wywrzeć tymczasowy, niepożądany wpływ na jego działalność.  

 

1.1.4. Ryzyko konkurencji  

Grupa działa na wysoce konkurencyjnym rynku, gdzie o ograniczoną liczbę najbardziej atrakcyjnych klientów (dużych sieci 

detalicznych) ubiegają się różne podmioty. Emitent nie jest w stanie do końca precyzyjnie ocenić siły podmiotów 

konkurencyjnych. Emitent wskazuje również, że na rynku mogą pojawiać się nowe podmioty konkurujące z nim o rynek. 

Konkurencyjność rynku generuje ryzyko ograniczenia zdolności osiągnięcia zaplanowanego udziału w rynku, a tym samym 

wartości realizowanych zamówień. Sukcesy w walce konkurencyjnej notowane przez konkurentów Emitenta mogą mieć 

istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Grupy, a w konsekwencji na 

cenę rynkową Akcji. 

 

1.1.5. Ryzyko wynikające ze strategii Emitenta  

Maksymalizacja udziału w niemieckim rynku artykułów spożywczych jest główną strategią Emitenta. Realizacja strategii 

może napotkać na przeszkody, którymi mogą być m.in.: błędne rozpoznanie potrzeb rynku, niedopasowanie oferowanych 

produktów do potrzeb rynku, utrata lub niepozyskanie kontaktów biznesowych w liczbie wystarczającej dla utrzymania 

rentowności działalności, zmiany preferencji konsumentów, niepełne dostosowanie produktów do wymagań rynku, brak lub 

niedostateczny popyt na produkty w asortymencie Grupy, skuteczne poszukiwanie przez krajowych producentów kanałów 

dystrybucji z pominięciem Grupy. Wymienione powyżej zdarzenia mogą powodować ograniczenie dynamiki rozwoju Grupy, 

gorsze wyniki finansowe lub utratę części zainwestowanych środków. 

   

1.1.6. Ryzyko związane ze wzrostem cen zakupu towarów od dostawców  

Spółka Zależna dokonuje zakupu towarów spożywczych od producentów żywności oraz hurtowni, w zależności od 

koniunktury gospodarczej, cen produktów rolnych, stóp procentowych oraz polityki fiskalnej państwa. Istnieje zagrożenie 

wzrostu cen zakupu towarów co może mieć bezpośrednie przełożenie na obniżenie konkurencyjności oferty Grupy, 

obniżenie  wielkość sprzedaży i marże.   

1.1.7. Ryzyko związane z wzrostem kosztów usług obcych  

Znaczący udział w kosztach działalności Spółki i Spółki Zależnej mają usługi obce. Na usługi te składają się np.: usługi 

reklamowe,, telekomunikacyjne, prawne, doradcze itp.   

Nie można wykluczyć ryzyka pogorszenia warunków handlowych jednej lub wielu usług obcych, kupowanych przez Spółkę 

lub Spółkę Zależną, w szczególności kosztów transportu.   

 

1.1.8.  Ryzyko kredytowe  

Spółka korzysta z finansowania dłużnego. Na datę 30.10.2020 roku kwota wykorzystanego kredytu wynosi 230 041,20 

PLN. Ponadto Spółka posiada na ww. datę zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na kwotę 5 030 521 PLN kapitału 

i 144 561 PLN odsetek. W związku z korzystaniem z finansowania dłużnego Spółka jest eksponowana na ryzyko 

wymagalności tych zobowiązań, w tym przed spodziewanym terminem wymagalności (w przypadku wypowiedzenia kredytu 

lub postawienia zobowiązań pożyczkowych w stan wcześniejszej wymagalności). Wpływ na przyspieszenie wymagalności 

zobowiązań może mieć m.in. opóźnienie w spływie należności pieniężnych do Spółki, powodujące zakłócenia obsługi 

kredytu.  
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1.1.9. Ryzyko związane z utratą wartości aktywów  

Istotną pozycję aktywów Spółki stanowią długoterminowe aktywa finansowe – udziały w jednostkach powiązanych, które 

na dzień 31.12.2019 stanowiły 16 044 tys. złotych wobec 14.800 tys. złotych na 31.12.2018.   

Spółka corocznie zgodnie z zasadami księgowości sporządza testy na utratę wartości aktywów, poddawane następnie 

badaniu przez biegłego rewidenta. W przypadku, gdyby powyższy test wykazał konieczność utworzenia odpisów z tytułu 

trwałej utraty wartości kwota ta obciąży wynik finansowy Spółki.  

1.1.10. Ryzyko związane z sezonowością  

Działalność Spółki Zależnej (DAS Beste aus Polen GmbH) charakteryzuje się sezonowością popytu i sprzedaży, które są 

charakterystyczne dla branży spożywczej. Największa sprzedaż wiąże się ze wzrostem popytu konsumpcyjnego, 

związanego z różnymi świętami, w tym zwłaszcza z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. W pozostałych okresach roku 

kalendarzowego sprzedaż jest co do zasady równomierna.  

Zjawisko sezonowości ma wpływ na wyniki finansowe realizowane w poszczególnych miesiącach i kwartałach oraz wpływa 

na zróżnicowane zapotrzebowanie Spółki Zależnej na kapitał obrotowy.  

1.1.11. Ryzyko związane z pogorszeniem lub utratą płynności finansowej  

Spółka posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu i zaciągniętych pożyczek. Spółka jest zależna od wyników 

finansowych osiąganych przez Spółkę Zależną, a co za tym idzie w dalszej kolejności transferów wartości finansowych z 

tejże spółki. Potencjalne zachwiania wyników finansowych osiąganych przez Spółkę Zależną i utrudnienia w transferze 

środków finansowych do Spółki mogą powodować trudności w obsłudze zobowiązań Spółki. Utrata możliwości 

dysponowania bieżącymi wpływami do Spółki może prowadzić do znacznych utrudnień w prowadzeniu działalności 

gospodarczej Spółki lub nawet całkowitego zablokowania możliwości prowadzenia działalności, osiągania przychodów i 

zysków. 

  

1.2.  Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność  

1.2.1. Ryzyko walutowe  

Przychody Spółki oraz Spółki Zależnej denominowane są niemalże wyłącznie w walucie EUR, natomiast część zobowiązań 

obu spółek denominowana jest w PLN. Powyższe generuje ryzyko wpływu zmian kursu EUR/PLN na rentowność 

działalności Spółki i Grupy. Spółka oraz Spółka Zależna nie stosują instrumentów finansowych ograniczających ryzyko  

kursowe ani naturalnego hedgingu. Gwałtowne i/lub długotrwałe wzmocnienie złotego do euro może wpływać na 

konkurencyjność oferty Grupy, powodując konieczność podwyższania cen oferowanych odbiorcom. Może ponadto 

niekorzystnie oddziaływać na rentowność działalności Spółek Grupy.      

 

1.2.2. Ryzyko związane ze zmiennością przepisów prawa i ich interpretacji  

W działalności Grupy zauważalna jest postępująca komplikacja uwarunkowań prawnych. Obserwowane zmiany, w 

szczególności przepisów dotyczących m.in. działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa 

żywnościowego, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Grupy. Nowe 

regulacje prawne mogą wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecznictwem sądów, 

niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, brakiem spójności pomiędzy 

orzecznictwem sądów itp. W sposób szczególny ryzyko to istnieje w zakresie prawa podatkowego, z uwagi na duży wpływ 

unormowań oraz sposobu ich interpretacji w tym zakresie na sytuację finansową Grupy. Istotnym źródłem ryzyka pozostają 

możliwe zmiany w zakresie przepisów regulujących wprowadzanie do obrotu produktów żywnościowych. Wprowadzenie 

niektórych zmian do obowiązujących przepisów mogłoby znacząco utrudnić, a nawet ograniczyć rozmiar prowadzonej 

przez Grupę działalności. Emitent wskazuje, iż ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego polega w szczególności 
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na opóźnieniu w dopasowaniu działalności Grupy do zmieniających się uwarunkowań prowadzonej działalności, co może 

negatywnie odbijać się na wynikach działalności gospodarczej Grupy. 

1.2.3. Ryzyko związane z warunkami makroekonomicznymi  

Grupa prowadzi działalność głównie na rynku handlu detalicznego artykułami spożywczymi, która jest zależna od popytu 

generowanego przez konsumentów. Popyt generowany przez konsumentów jest pochodną wielu czynników będących 

poza kontrolą Emitenta, w szczególności od sytuacji makroekonomicznej i warunków politycznych w krajach stanowiących 

rynki zbytu. Zmiana czynników gospodarczych na rynku w Polsce, w UE lub globalnie, w tym zmiany dynamiki wzrostu 

PKB, inflacja ogółem, deflacja cen żywności, wzrost stopy bezrobocia, ewentualny spadek wynagrodzeń czy spadek 

wydatków na konsumpcję i inwestycje, może niekorzystnie wpłynąć na Grupę lub sektor, w którym prowadzi ona 

działalność, w tym na przychody ze sprzedaży generowane przez Grupę lub ponoszone przez nią koszty.   

Ponadto sytuacja gospodarcza w Niemczech, Polsce lub na innych rynkach może być mniej korzystna w przyszłości w 

porównaniu z latami minionymi. Pogorszenie się ogólnej sytuacji gospodarczej w Niemczech, Polsce i w pozostałych 

krajach Europy w wyniku wyżej opisanych czynników ekonomicznych lub z przyczyn politycznych albo obniżenie ratingu 

Polski, które miało miejsce w przeszłości, mogą mieć niekorzystny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, 

wyniki lub perspektywy, a także cenę Akcji.   

Powyższe czynniki mogą spowodować m.in. spadek popytu na produkty Grupy, ograniczenie dostępu do finansowania 

zewnętrznego, trudności po stronie dostawców, klientów i innych podmiotów, z którymi Grupa współpracuje, co z kolei 

może się przełożyć na trudności lub niemożność wykonywania przez nich zobowiązań wobec Grupy i przez to wywierać 

negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy, a także cenę Akcji.  

1.2.4. Ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa  

System podatkowy w Polsce cechuje się dużą zmiennością i brakiem spójności w interpretacji poszczególnych przepisów 

oraz brakiem wypracowania jednolitych stanowisk zarówno przez organy skarbowe jak i orzecznictwo sądowe. Stan ten 

eksponuje Emitenta na ryzyko niestabilności w obszarze obciążeń publicznoprawnych, ich przewidywalności oraz pewności 

rozliczeń fiskalnych dokonywanych w przeszłości. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą 

interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Emitenta, a będącej podstawą wyliczenia zobowiązania 

podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na działalność Emitenta, jego sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy 

rozwoju.  

1.2.5. Ryzyko siły wyższej i zdarzeń nieprzewidywalnych  

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak na przykład wojny, ataki terrorystyczne lub nadzwyczajne 

działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz na rynku finansowym, co 

może negatywnie wpłynąć na efektywność przedsięwzięć realizowanych przez Grupę.  

1.2.6. Ryzyko wahań stóp procentowych  

Spółka posiada kredyt obrotowy oprocentowany stopą zmienną, w związku z tym narażona jest ona na wahania stóp 

procentowych, które uzależnione są od wielu czynników pozostających poza kontrolą Spółki, w tym m.in. rządowej polityki 

monetarnej, warunków gospodarczych i politycznych panujących w kraju i na świecie. Zmiany stóp procentowych mogą 

wpłynąć na obsługę finansowania wynikającego z zaciągniętych kredytów oraz na osiągane rentowności.  
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1.3.  Czynniki ryzyka związane z Akcjami  

1.3.1. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku  

Oferta może nie dojść do skutku. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii I nie dojdzie do 

skutku, jeżeli zaistnieje co najmniej jedno z poniższych zdarzeń:  

1) Zarząd Emitenta nie przeprowadzi którejkolwiek z wymaganych czynności składających się na subskrypcję Akcji Serii I, 

2) w określonych zgodnie z przepisami prawa i Uchwałą Emisyjną terminach nie zostanie subskrybowana i pokryta 

wkładem żadna Akcja Serii I,  

3) w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji Serii I Emitent nie złoży w sądzie wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego,  

4) sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

Akcji Serii I.  

Emitent nie jest w stanie wyczerpująco wskazać wszystkich okoliczności, na podstawie których sąd rejestrowy może 

odmówić zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje Serii I zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek 

odszkodowań lub odsetek.  

1.3.2.  Ryzyko niedostatecznej płynności obrotu Akcjami i wahań ich cen  

Emitent nie podjął żadnych decyzji ani działań co do ewentualnego ubiegania się o wprowadzenie Akcji do obrotu 

zorganizowanego w rozumieniu Ustawy o Obrocie, nie złożył także w tym zakresie żadnych wiążących zobowiązań. Nawet 

gdyby sytuacja uległa w przyszłości zmianie, nie można zagwarantować, że Spółka doprowadzi do takiego wprowadzenia, 

jego terminu ani jego trwałości.  

W związku z powyższym, mając także na względzie istniejące ograniczenia co do publicznego oferowania instrumentów 

finansowych takich jak Akcje, istnieje istotne ryzyko, że obrót Akcjami będzie się charakteryzował bardzo niską płynnością, 

a ich ceny mogą podlegać znaczącym wahaniom. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności 

od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Brak 

wprowadzenia Akcji do obrotu zorganizowanego w rozumieniu Ustawy o Obrocie jest źródłem zwiększenia poziomu ryzyka 

ograniczenia płynności inwestycji w Akcje, ale niedostateczna płynność obrotu akcjami i wahania ich cen mogą występować 

także w przypadku instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu Ustawy o 

Obrocie. 

1.3.3.  Ryzyko związane z nabywaniem instrumentów finansowych Emitenta 

Inwestorzy rozważający nabycie Akcji l powinni w swoich decyzjach uwzględniać ryzyko towarzyszące tego typu 

inwestycjom. Wynika to z faktu, że kształtowanie się cen papierów wartościowych jest nieprzewidywalne zarówno w 

krótkim, jak i długim okresie. Poziom zmienności cen papierów wartościowych, a tym samym ryzyko inwestycji, jest 

zazwyczaj wyższy niż poziom zmienności cen innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, takich 

jak papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne wybranych 

funduszy inwestycyjnych zamkniętych, czy zabezpieczone dłużne papiery wartościowe. Cena instrumentów finansowych 

Emitenta może podlegać znacznym wahaniom, spowodowanym licznymi czynnikami, do których należy zaliczyć m.in.: 

zmiany w wynikach operacyjnych Emitenta i Grupy, rozmiar i płynność rynku, zmianę kursów walut i stopy inflacji, 

koniunkturę na rynkach papierów wartościowych, zmianę faktyczną lub prognozowaną sytuacji polityczno-gospodarczej na 

świecie, w regionie lub w Polsce, a także koniunktury na giełdach światowych. 
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Inwestowanie w instrumenty finansowe Emitenta winno uwzględniać ryzyko wahań ich cen i ograniczenia płynności tych 

instrumentów. Brak wprowadzenia Akcji do obrotu zorganizowanego w rozumieniu Ustawy o Obrocie jest źródłem 

zwiększenia poziomu ryzyka związanego z nabywaniem instrumentów finansowych Emitenta. 

 

1.3.4.  Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia kar administracyjnych przez KNF za niewykonywanie 

obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona jest do nałożenia na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub 

niewłaściwe wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

Na podstawie art. 10 ust. 4-5 Ustawy o Ofercie, Emitent zobowiązany będzie w terminie 14 dni od dnia:  

- przydziału papierów wartościowych, a w przypadku niedokonywania przydziału – od dnia ich wydania, 

do dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie. W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje 

albo wykonuje nienależycie wskazany powyżej obowiązek, Komisja Nadzoru Finansowego może na podstawie art. 96 ust. 

13 Ustawy o Ofercie nałożyć karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.  

 

 

1.3.5.  Ryzyko zawieszenia lub odwołania Oferty 

Odstąpienie od Oferty lub jej zawieszenie może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po 

rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych. Do dnia 

rozpoczęcia przyjmowania zapisów Akcji serii I Emitent może odstąpić od Publicznej Oferty bez podania powodów takiego 

odstąpienia. Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, jednak razie nie później jednak niż do dnia przydziału Akcji 

Oferowanych, Emitent może odstąpić od Oferty jeżeli wystąpią zdarzenia, opisane w punkcie 3.9.3 Dokumentu Ofertowego. 

Jeżeli dojdzie do odstąpienia od Oferty lub odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii 

I, wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne. W przypadku odstąpienia od Oferty dojdzie do wygaśnięcia Jednostkowych 

Praw Poboru, co może powodować stratę po stronie inwestorów posiadających Prawa Poboru Akcji serii I, bez Prawa 

domagania się odszkodowania z tego tytułu, w tym z tytułu kosztów poniesionych w związku z nabyciem Jednostkowych 

Praw Poboru na rynku wtórnym. W takim wypadku opisani inwestorzy poniosą stratę finansową wynikającą z braku 

możliwości odzyskania wskazanych powyżej zainwestowanych już środków finansowych. 

W trakcie trwania Oferty Emitent może podjąć decyzję o jej zawieszeniu wyłącznie  w przypadku gdy wystąpią zjawiska, 

które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 

Inwestorów nabywających Akcje Oferowane. W takim przypadku informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz do wiadomości Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje serii I. Inwestorzy, 

którzy złożyli zapisy będą uprawnieni do uchylenia się od skutków złożonych zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia 

powiadomienia. Zawieszenie Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej 

przeprowadzenia. Jeżeli do zawieszenia przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie 

złożone zapisy pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły zapisy, będą mogły uchylić się od skutków swojego 

oświadczenia woli w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia wiadomości o zawieszeniu oferty.  
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie 

Ofertowym  
  

Oświadczenie Emitenta  

Działając w imieniu DAS Najlepsze z Polski S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją 

najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.  

  

  

_________________________________________  

Krzysztof Pachoł – Prezes Zarządu  

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 roku  

    

  



Dokument Ofertowy DAS Najlepsze z Polski S.A.   

  

  

 14  

  

  

3. Dane o emisji  
3.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych papierów wartościowych 

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

papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych   

3.1.1. Rodzaj, liczba i wartość  

Przedmiotem Oferty są Akcje Emitenta Serii I, zwykłe, na okaziciela w liczbie 14.938.896 (czternaście milionów dziewięćset 

trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości 

nominalnej 1.493.889,60 zł.  

3.1.2. Rodzaje uprzywilejowania   

Akcje Serii I nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.  

3.1.3. Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych  

3.1.3.1. Ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zawarte w Statucie Emitenta  

Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń co do przenoszenia praw z Akcji serii I.  

3.1.3.2. Umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji   

Emitent nie posiada informacji o umownych ograniczeniach, które dotyczyłyby przenoszenia praw z Akcji serii I będących 

przedmiotem Oferty.   

3.1.3.3. Ograniczenia swobody obrotu określone w przepisach o ochronie konkurencji  

Nabywanie i obejmowanie akcji Emitenta, podlega także ograniczeniom określonym w Ustawie o ochronie konkurencji i 

konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) (Ustawa o ochronie konkurencji), która nakłada na 

przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

(UOKiK), jeżeli łączny obrót grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji przekroczył 

w poprzednim roku obrotowym równowartość 50.000.000 euro na terenie Polski lub 1.000.000.000 euro na świecie.   

Zgodnie z art. 13 ust 2 Ustawy o ochronie konkurencji obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:  

1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,  

2) przejęcia - w szczególności poprzez nabycie lub objęcie akcji - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 

częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  

4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót 

realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na 

terytorium Polski równowartość 10.000.000 euro.  

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli przychody ze sprzedaży netto przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić 

przejęcie kontroli, którego akcje będą objęte albo nabyte, lub z którego akcji ma nastąpić wykonywanie praw, nie 

przekroczył w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro.  

Nie podlega także zgłoszeniu zamiar koncentracji polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową 

akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 

cudzy rachunek inwestowanie w akcje, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia 

oraz że instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub wykonuje te prawa wyłącznie w 

celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji. Prezes UOKiK na wniosek 

instytucji finansowej może przedłużyć, w drodze decyzji, termin, jeżeli instytucja ta udowodni, że odsprzedaż akcji lub 

udziałów nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.  

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę, 

wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy lub przedsiębiorca nabywający 
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część mienia innego przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone 

nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia.  

Do czasu wydania decyzji przez Prezesa UOKiK lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, 

przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania 

koncentracji. Prezes UOKiK wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje dokonania 

koncentracji. Wydając zgodę Prezes UOKiK może w decyzji nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających 

dokonać koncentracji określone obowiązki lub przyjąć ich zobowiązanie do spełnienia określonych warunków. Ponadto 

Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu 

zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli 

osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes 

UOKiK uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów, a także uprzednie naruszenie przepisów tejże ustawy.  

Obowiązek zgłoszenia do Komisji Europejskiej koncentracji o „wymiarze wspólnotowym” zawiera rozporządzenie Rady 

(WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. Koncentracja posiada wymiar 

wspólnotowy, jeżeli łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 5 mld EUR; 

oraz łączny obrót przypadający na Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi 

więcej niż 250 mln euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja, która nie 

osiąga progów podanych wyżej, posiada wymiar wspólnotowy, w przypadku, gdy łączny światowy obrót wszystkich 

zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi ponad 2,5 mld euro i w każdym, z co najmniej trzech państw członkowskich 

łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln euro i w każdym z tych państw łączny 

obrót każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 25 mln euro; oraz łączny obrót 

przypadający na Wspólnotę, każdego, z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 mln 

euro, chyba, że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.  

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym zgłasza się Komisji przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu 

publicznej oferty przejęcia lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji. Zgłoszenia można również dokonać, gdy zainteresowane 

przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty przejęcia, gdy 

podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa lub oferta 

doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.  

Koncentracje są oceniane celem stwierdzenia, czy są one zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem. Dokonując tej oceny 

Komisja uwzględnia:  

- potrzebę zachowania i rozwoju skutecznej konkurencji na wspólnym rynku, z punktu widzenia, między innymi, struktury 

wszystkich danych rynków oraz konkurencji ze strony przedsiębiorstw zlokalizowanych we Wspólnocie lub poza nią;  

- pozycję rynkową zainteresowanych przedsiębiorstw oraz ich siłę ekonomiczną i finansową, możliwości dostępne dla 

dostawców i użytkowników, ich dostęp do zaopatrzenia lub rynków, wszelkie prawne lub inne bariery wejścia na rynek, 

trendy podaży i popytu w stosunku do właściwych dóbr i usług, interesy konsumentów pośrednich i końcowych oraz 

rozwój postępu technicznego i gospodarczego, pod warunkiem, że dokonuje się on z korzyścią dla konsumentów i nie 

stanowi przeszkody dla konkurencji.   

Koncentrację, która nie przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w 

szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za zgodną ze wspólnym rynkiem. 

Koncentrację, która przeszkadzałaby znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej jego części, w 

szczególności w wyniku stworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, uznaje się za niezgodną ze wspólnym rynkiem.  

3.1.4. Ustanowione zabezpieczenia   

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zabezpieczeniach, które miałyby być ustanowione na Akcjach Serii I. 

   



Dokument Ofertowy DAS Najlepsze z Polski S.A.   

  

  

 16  

  

  

3.1.5. Obowiązek świadczeń dodatkowych  

Z posiadaniem żadnej z Akcji Serii I nie jest związany obowiązek jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Emitenta ani osób 

trzecich.  

3.2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej 

wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z 

wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie  

Akcje Serii I będą opłacane wyłącznie w formie pieniężnej. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii I w wysokości 3.286.557,12 

zł Emitent planuje przeznaczyć na spłatę zobowiązań pożyczkowych (w tym zakresie dopuszcza m.in. potrącenia umowne 

wierzytelności o wpłatę wkładu na pokrycie Akcji serii I z wzajemnymi wierzytelnościami pożyczkowymi) oraz na kapitał 

obrotowy. Emitent nie wyklucza ponadto podniesienia kapitałów w Spółce Zależnej. 

3.3. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych  

3.3.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych  

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji w spółce akcyjnej jest Walne 

Zgromadzenie. W przypadku Akcji Serii I decyzję o ich emisji podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 

października 2020 roku.  

3.3.2. Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści  

Akcje Serii I emitowane są na podstawie Uchwały nr 10 ZWZ Spółki z dnia 30 października 2020 roku.  

Treść uchwały jest następująca:  

Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą DAS NAJLEPSZE Z POLSKI Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2020 roku 

w sprawie: i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w subskrypcji zamkniętej, 

ii) zmiany statutu Spółki 

 

§1 

Stosownie do art. 430 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje: 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 1.493.889,60 

(jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć 60/100 złotych), tj. z kwoty 

8.506.110,40 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześć tysięcy sto dziesięć złotych 40/100) do kwoty nie niższej niż 

8.506.110,50 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześć tysięcy sto dziesięć złotych 50/100) oraz do kwoty nie wyższej niż 

10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję: 

a. akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie niższej niż 1 (jedna) akcja i nie wyższej niż 14.938.896 (czternaście 

milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o numerach od I 000.000.001 do I 

14.938.896 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii I”). 

2. Objęcie Akcji Serii I nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. 

3. Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 0,22 PLN (dwadzieścia dwa grosze) za każdą Akcję. 
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4. Akcje Serii I mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. 

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczeń o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach 

emisji akcji serii I, jak również do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki w wyniku emisji. 

6. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r. 

7. Na podstawie art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie określa dzień prawa poboru na 6 listopada 

2020 r.  

§2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, a w szczególności do: 

a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I przy czym zapisy nie będą przyjmowane po 31 marca 

2021r. 

b) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I. 

 

§3 

Zmienia się statut Spółki (dalej: „Statut”) w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 8.506.110,50 zł (osiem milionów pięćset sześć tysięcy sto dziesięć złotych 

pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 85.061.105 

(osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięć) i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji o 

wartości nominalnej 0,10 (dziesięć złotych) każda, w tym na:  

- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 

(jeden milion złotych), 

- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30.000 (trzydzieści 

tysięcy złotych), 

- 30.900.000 (trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 3.090.000 (trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 

- 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 

750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia 

do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 zł (jeden 

milion złotych, 

- 23.300.000 (dwadzieścia trzy miliony trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, serii F, o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 2.330.000 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych), 

- 2.241.174 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G 

Spółki, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 224.117,40 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto siedemnaście 

złotych czterdzieści groszy), 

- 819.930 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, o łącznej 

wartości nominalnej wynoszącej 81.993 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote), 

- nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 14.938.896 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, serii I, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej niż 0,10 zł 
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(dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.493.889,60 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt 

dziewięć 60/100 złotych). 

§4 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą.  

§5 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” 

 

3.3.3. Określenie sposobu opłacenia akcji  

Wszystkie Akcje Emitenta oprócz akcji serii A zostały objęte wkładami pieniężnymi. 10.000.000 akcji Spółki serii A zostało 

objętych w ramach przekształcenia spółki Das Najlepsze z Polski sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.  

Akcje Serii I zostaną objęte poprzez wniesienie wkładów pieniężnych. Powyższe nie wyklucza umownego potrącenia 

wierzytelności.   

3.4. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie  

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r. 

3.5. Prawa i obowiązki z instrumentów finansowych  

Akcjonariuszom przysługują w szczególności następujące prawa majątkowe i korporacyjne:  

 3.5.1. Prawo do dywidendy  

Akcjonariusze mają prawo do dywidendy, czyli do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym 

przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez ZWZ do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku 

do liczby akcji. Prawo do dywidendy za dany rok obrotowy powstaje w dniu ustalenia prawa do dywidendy (zwanym także 

dniem dywidendy), określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku. Uchwała ZWZ określa 

także dzień wypłaty dywidendy.   

Żadna z akcji Emitenta nie jest uprzywilejowana co do dywidendy.  

3.5.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu  

Na podstawie art. 412 k.s.h. każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu 

osobiście lub przez pełnomocników.   

Zgodnie z art. 4121 k.s.h. pełnomocnictwo powinno być, co do zasady udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.  

Art. 4122 k.s.h. określa, że w ogólności członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym 

zgromadzeniu.  

 

Na podstawie Art. 4062 k.s.h. uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, 

mają prawo uczestniczenia w WZ spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w 

WZ.  

 

Poza 10.000.000 (dziesięcioma milionami) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja 

uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 zł 
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(jeden milion złotych) wszystkie pozostałe akcje Emitenta są akcjami zwykłymi - żadna z nich nie jest uprzywilejowana co 

do głosu.   

Przepis art. 413 k.s.h., zgodnie z którym akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik 

innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w 

tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką nie ma 

zastosowania do spółki publicznej w zakresie wykonywania głosu, jako pełnomocnik przez akcjonariusza w sprawach 

dotyczących jego osoby. Akcjonariusz będący pełnomocnikiem ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi - mocodawcy 

okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa 

jest wyłączone, a dodatkowo akcjonariusz - pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

akcjonariusza mocodawcę.  

 

W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta akcjonariusz ma prawo do:  

- żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, nawet, gdy statut przewiduje inny sposób powołania Rady 

Nadzorczej (art. 385 § 3 k.s.h.) - na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących, co najmniej jedną piątą część kapitału 

zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe WZ w drodze głosowania oddzielnymi 

grupami;  

- żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem 

sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na 15 dni przed ZWZ  

(art. 395 § 4 k.s.h.);  

- zwołania NWZ i wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia. Prawo przysługuje akcjonariuszom 

reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce (art. 399 § 

3 k.s.h.);   

- żądania zwołania NWZ i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad. Prawo to przysługuje akcjonariuszom 

reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 400 k.s.h.) - jeżeli zaś w terminie dwóch tygodni od dnia 

przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane WZ, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania WZ 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem;  

- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ. Prawo to przysługuje akcjonariuszom 

reprezentującym, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego (art. 401 § 1 k.s.h.). Żądanie w przypadku spółki publicznej 

powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem WZ;  

- zgłaszania (przez akcjonariuszy spółek publicznych, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) 

projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka ma obowiązek niezwłocznego ogłaszania takich projektów uchwał na swej 

stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.);  

- zgłaszania przez każdego akcjonariusza podczas WZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 

porządku obrad (art. 401 § 5 k.s.h.);  

- przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów 

jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.);  

- żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed WZ (art. 

407 § 2 k.s.h.);  

- żądania tajnego głosowania (art. 420 § 2 k.s.h.);  

- przeglądania księgi protokołów WZ i żądania wydania odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.);  

- zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia, w przypadku, jeśli podjęta uchwała jest sprzeczna ze Statutem bądź 

dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza. Uchwała taka może 

być na mocy art. 422 k.s.h. zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje akcjonariuszowi, który 
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głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi bezzasadnie 

niedopuszczonemu do udziału w WZ oraz akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na WZ - jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania WZ lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad;  

- wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały WZ sprzecznej z ustawą, na podstawie 

art. 425 §1 k.s.h.. Zgodnie z § 3 tego artykułu powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały WZ spółki publicznej 

powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia 

powzięcia uchwały, przy czym (na mocy § 4) upływ terminów określonych w § 3 nie wyłącza możliwości podniesienia 

zarzutu nieważności uchwały;  

- prawo do udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad WZ (art. 428 § 1-3 

k.s.h.). Zarząd jest zobowiązany udzielić akcjonariuszowi żądanych informacji, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 

sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd powinien jednak odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby 

to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez 

ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa albo w przypadku, gdy udzielenie 

informacji mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 

administracyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż w terminie 

dwu tygodni od dnia zakończenia WZ;  

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji w przypadku, gdy 

odmówiono mu ujawnienia żądanej informacji podczas obrad WZ (art. 429 k.s.h.).  

3.5.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy  

Zgodnie z k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby 

posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 k.s.h. akcjonariusz może zostać 

pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały WZ podjętej większością, co najmniej 

czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności uzyskania większości, co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy 

uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję 

finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania 

prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez 

subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych 

im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia WZ pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia 

prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.  

3.5.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji  

Zgodnie z art. 474 k.s.h. akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do 

dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.   

Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.  

3.5.5. Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Spółki 

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma 

na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce 

powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony 

jest: 

– zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, 

– akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania 

swojego sprzeciwu, 
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– akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, 

– akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego 

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

 

3.5.6. Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 

wyrządziły szkodę̨ Emitentowi (art. 486 i 487 KSH) 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy 

akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o 

naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą̨ powoływać się w takiej 

sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się̨ 

roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku 

od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. 

3.5.7. Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia sprzecznej z ustawą 

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, mogą 

również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia 

ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne 

Zgromadzenie. 

3.6. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości  

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jednakże Emitent wskazuje, że za 

2020-2021 Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy ze względu na spodziewany rozwój firmy i konieczność 

zabezpieczenia środków na spłatę zobowiązań oraz rozwój. W latach następnych intencją Zarządu jest prowadzenie 

polityki w zakresie wypłacania dywidendy na poziomie min 50% zysku.  

3.7. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem 

instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Ofertowym, w tym wskazanie płatnika 

podatku  

Ze względu na fakt, że informacje zamieszczone poniżej, dotyczą jedynie zasad opodatkowania dochodów z akcji, zaleca 

się by inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji w tym zakresie skorzystali z usług doradców 

podatkowych, finansowych i prawnych. 

3.7.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne  

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według 

następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Ustawa pdof):  

1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,  

2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 Ustawy 

pdof,  

3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%,  

4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych 

osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.  
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Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania poza terytorium Polski (nierezydenci), uzyskujące w Polsce dochody 

(przychody) z dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają analogicznym 

zasadom opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarządu, o ile umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania nie stanowią inaczej.  

3.7.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne  

Na postawie art. 22 ust. 1 Ustawy pdop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend od osób prawnych 

mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.  

Zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy pdop zwolnione od podatku dochodowego są dochody (przychody) z dywidend od spółek 

akcyjnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:  

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę 

lub zarząd na terytorium Polski,  

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których 

mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 

osiągania;  

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

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich 

dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.  

Art. 26 ust. 1f Ustawy pdop stanowi, że zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem dostarczenia 

przez podatnika pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki określone 

w art. 22 ust. 4 pkt 4.  

Płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z dywidend jest spółka wypłacająca dywidendę.  

Osoby prawne nie posiadające siedziby lub zarządu na terytorium Polski, uzyskujące w Polsce dochody (przychody) z 

dywidend od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, podlegają analogicznym zasadom 

opodatkowania jak podmioty posiadające w Polsce siedzibę lub zarządu, o ile umowy o unikaniu podwójnego 

opodatkowania nie stanowią inaczej.  

3.7.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji  

Przedmiotem opodatkowania jest dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek 

potrącany u źródła).   

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pdof, dochody uzyskane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Dochodem, o 

którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pdof, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.   

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest obowiązany 

wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof i na tej podstawie obliczyć należy 

podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pdof).   

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze postanowienia 

właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy pdof zastosowanie 

stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma 

zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ 

administracji podatkowej.  
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Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich 

wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

3.7.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji  

Zgodnie z Ustawą pdop przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę pomiędzy 

przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła). 

Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. 

 

3.7.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc)  

Sprzedaż papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na mocy ustawy z 

dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku, określona w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b 

wynosi 1% od wartości transakcji.   

W myśl art. 9 pkt 9 sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:  

- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  

- dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  

- dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  

- dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli 

prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego  

stanowią czynności cywilnoprawne zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych.  

Dodatkowo, na podstawie art. 2 pkt 4, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności 

prawne, jeżeli przynamniej jedna ze stron z tytułu dokonywania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest:  

- opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub  

- zwolniona od tego podatku, z wyjątkiem - między innymi - umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.  

 

3.8. Wskazanie stron umów o subemisję usługową lub inwestycyjną oraz istotnych postanowień 

tych umów, w przypadku gdy Emitent zawarł takie umowy  

W związku z Ofertą Emitent nie zawarł żadnych umów w przedmiocie subemisji usługowej ani subemisji inwestycyjnej.  

 

3.9. Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych  

3.9.1. Osoby, do których kierowana jest Oferta  

Oferta jest kierowana do akcjonariuszy uprawnionych z prawa poboru Akcji Serii I, powstałego na podstawie Uchwały 

Emisyjnej. Uprawnionymi akcjonariuszami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej. Niniejszy Dokument Ofertowy jest skierowany wyłącznie do adresatów Oferty. Dalsze 

przekazywanie – w całości lub w części – Dokumentu Ofertowego, jak również ujawnianie osobom trzecim jego treści, jest 

zabronione, a za skutki takiego działania odpowiedzialność będzie ponosiła osoba udostępniająca (Emitent nie ponosi za 

to odpowiedzialności). 

Oferta prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały 

bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniami obrotu dewizowego wynikającym z przepisów prawa 
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dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby 

sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa.  

Niniejszy Dokument Ofertowy nie podlega ani nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie może być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części 

rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której 

stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. 

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, 

wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities 

Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do 

nabycia Akcji.  

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta 

lub zaproszenie do nabycia Akcji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której 

podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Dokument Ofertowy ani Akcje nim objęte nie były 

przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki.  

3.9.2. Warunki, parametry i przewidywany harmonogram Oferty oraz działania wymagane przy składaniu 

zapisów 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł oraz nie 

większą niż 1.493.889,60 zł, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie niższej niż 1 i nie wyższej niż 

14.938.896 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Emisja Akcji serii I nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych 

oraz oferty publicznej w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej. Przedmiotem oferty publicznej jest 14.938.896 Akcji Serii I.  

Oferta ma miejsce z zachowaniem Prawa Poboru, tj. na zasadach prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy 

do objęcia Akcji Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych Akcji Istniejących. Prawo Poboru nie zostało ograniczone 

lub wyłączone. Dniem Prawa Poboru jest 6 listopada 2020 r. Akcjonariuszom posiadającym akcje Spółki na koniec dnia 

prawa poboru przysługiwać będzie prawo poboru Akcji serii I w taki sposób, iż za każdą posiadaną akcję Spółki 

akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno Jednostkowe Prawo Poboru. 

Liczbę Akcji serii I, do objęcia których będzie uprawniać 1 Jednostkowe Prawo Poboru („Parytet”), ustalono poprzez 

podzielenie liczby Akcji serii I będących przedmiotem oferty publicznej, tj. liczby 14.938.896 Akcji serii I, przez łączną liczbę 

Jednostkowych Praw Poboru, tj. 85 061 104. Ostateczną liczbę Akcji serii I przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez 

nią prawa poboru Akcji serii I w ramach danego Zapisu Podstawowego na Akcje serii I ustala się poprzez pomnożenie 

liczby Jednostkowych Praw Poboru, objętych danym zapisem złożonym przez tę osobę, przez Parytet, a następnie 

zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. 

Akcjonariusze, którym służy prawo poboru Akcji serii I, mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie 

dodatkowego zapisu („Zapis Dodatkowy”) na Akcje serii I w liczbie nie większej niż wielkość emisji Akcji serii I, w razie 

niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje serii I objęte powyższymi Zapisami Dodatkowymi będą 

przydzielane według liczby akcji objętych Zapisami Dodatkowymi, przy czym w przypadku, kiedy w Zapisach Dodatkowych 

subskrybenci zapiszą się na większą liczbę Akcji serii I niż pozostała po Zapisach Podstawowych – Akcje serii I w Zapisach 

Dodatkowych zostaną przydzielone proporcjonalnie do Zapisów Dodatkowych (tj. według liczby Akcji, na które opiewają 

Zapisy Dodatkowe). Akcje serii I nieobjęte w trybie opisanym w powyższym zdaniu zostaną przydzielone przez Zarząd 

Spółki według jego uznania posiadaczom Jednostkowych Praw Poboru, jednak po cenie nie niższej niż Cena emisyjna.  

Na Datę Dokumentu Ofertowego liczba wszystkich Akcji Istniejących wynosi 85.061.104 sztuk (stanowią to akcje serii A, 

B, C, D, E, F, G, H). W związku z powyższym akcjonariuszom DAS Najlepsze z Polski SA przysługiwać będzie prawo 

poboru uprawniające do akcji nowej emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji DAS Najlepsze z Polski 

SA, przy czym za każdą akcję istniejącą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. na dzień 6 listopada 2020 

roku, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji Serii I, stosunek 
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prawa poboru do akcji nowej emisji wynosi 0,175625465665247. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 

W przypadku, gdy liczba Akcji Serii I, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą 

całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, licząc liczbę Akcji Oferowanych wg 

następującego wzoru: 

 

Liczba Jednostkowych Praw Poboru wykorzystanych do złożenia Zapisu Podstawowego X 0,175625465665247 

 

Zarząd Emitenta nie przewiduje wystąpienia czynników, które mogłyby zmienić powyższy parytet.  

W żadnym przypadku nie będzie możliwe objęcie z pierwszeństwem niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych.  

Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosi 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze).  

Zapisów Subskrybenci dokonują na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Spółki. Zapisy powinny być 

doręczone Spółce w terminie 3 tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia (termin wykonania prawa poboru). 

Zapisy Podstawowe i Dodatkowe są składane w tych samych terminach. Zapisy dla ich skuteczności winny być opłacone 

nie później niż do ostatniego dnia przyjmowania zapisów. Wysokością wpłaty jest iloczyn ww. ceny emisyjnej i liczby Akcji 

serii I objętych zapisem. Zapisy nieopłacone zostaną pominięte, zaś opłacone w części będą traktowane jako złożone do 

wysokości opłaconej, przy czym wpłata w pierwszej kolejności będzie zaliczana na Zapis Podstawowy. Niewykonane 

Jednostkowe Prawa Poboru wygasają, bez żadnych zobowiązań ze strony Spółki na rzecz akcjonariusza, który nie wykonał 

w całości lub w części prawa poboru. 

 

Osoby, do których kierowana jest Oferta 

Zapisy Podstawowe 

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Podstawowego na Akcje serii I w wykonaniu Prawa Poboru są:  

(i) osoby, które posiadały Akcje Istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru i które nie dokonały zbycia Jednostkowych 

Praw Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane,  

(ii) osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje 

Oferowane. 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru (Zapisu Podstawowego) mogą złożyć 

zapis maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku, 

gdy liczba Akcji Oferowanych, co do których danej osobie przysługuje pierwszeństwo ich objęcia na podstawie posiadanych 

przez nią Jednostkowych Praw Poboru, jest liczbą niecałkowitą, osoba ta może zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji 

Oferowanych wynikającą z zaokrąglenia liczby Akcji Oferowanych, co do których przysługuje jej pierwszeństwo ich objęcia, 

w dół do najbliższej liczby całkowitej. Niezależnie od tego zaokrąglenia wykorzystane przy takim zapisie każde 

Jednostkowe Prawo Poboru jest uważane za wykonane w całości. 

Minimalną wielkością zapisu w wykonaniu Prawa Poboru jest 1 Akcja Oferowana. Subskrybent może złożyć jeden Zapis 

Podstawowy. 

Zapisy Dodatkowe 

Ponadto inwestorzy będący akcjonariuszami Spółki w dniu ustalenia Prawa Poboru będą uprawnieni do złożenia Zapisu 

Dodatkowego, w terminie wykonania Prawa Poboru do 14.938.896 serii I.  

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisu Dodatkowego w terminie wykonania Prawa Poboru są osoby, które były 

akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru. Nie mogą natomiast złożyć Zapisu Dodatkowego osoby, które nie 

były akcjonariuszami Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru, a które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru. Osoby te mogą 

jedynie złożyć zapis w ramach wykonania Prawa Poboru. 
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Skuteczność Zapisu Dodatkowego nie zależy od złożenia przez daną osobę zapisu w wykonaniu Prawa Poboru. 

Zapis Dodatkowy nie może być większy niż wielkość Oferty. Minimalną wielkością Zapisu Dodatkowego jest 1 Akcja 

Oferowana. Subskrybent może złożyć jeden Zapis Dodatkowy. 

Zapisy na zaproszenie Zarządu Emitenta 

Zgodnie z art. 436 § 4 KSH, Akcje serii I, które nie zostaną objęte w ramach Zapisów Podstawowych oraz Zapisów 

Dodatkowych zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki do objęcia wybranym inwestorom, przy czym Zarząd skieruje 

propozycje nabycia Akcji serii I  wyłącznie do posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru.  

Akcje na zaproszenie Zarządu Spółki obejmowane będą po cenie równej Cenie Emisyjnej Akcji serii I w ramach wykonania 

Prawa Poboru. 

Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji serii I w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu są osoby fizyczne i osoby 

prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w 

rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego, będące posiadaczami Jednostkowych Praw Poboru, do których zostaną 

skierowane przez Zarząd. Takie zaproszenia zostaną skierowane wyłącznie do grona akcjonariuszy Spółki, którym 

przysługiwało Prawo Poboru. 

Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich zapisów 

Nierezydenci, zamierzający nabyć Akcje serii I winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia. 

Zapis na Akcje Oferowane złożony przez osobę nieuprawnioną jest bezskuteczny. Zapis złożony na liczbę Akcji 

Oferowanych większą niż wynikająca z zasad opisanych powyżej jest bezskuteczny w części przekraczającej tę liczbę. 

Zbycie akcji Spółki po dniu ustalenia Prawa Poboru nie powoduje utraty Prawa Poboru co oznacza, iż osoba, która nabędzie 

Akcje Spółki po dniu ustalenia Prawa Poboru nie będzie miała prawa do złożenia zapisu w ramach Prawa Poboru (nabędzie 

Akcje po oddzieleniu Prawa Poboru od akcji, tj. nabędzie Akcje bez Prawa Poboru). 

Akcje Oferowane są przedmiotem oferty publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza jej terytorium 

niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub zachęta do składania propozycji 

nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych. Ani niniejszy Dokument Ofertowy, ani papiery wartościowe nim objęte 

nie były przedmiotem zatwierdzenia, rejestracji lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w 

szczególności zgodnie z przepisami implementującymi w Państwach Członkowskich postanowienia Dyrektywy 

Prospektowej lub zgodnie z przepisami amerykańskich regulacji dotyczących papierów wartościowych. 

Papiery wartościowe objęte Ofertą nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor 

zamieszkały lub mający siedzibę poza Rzecząpospolitą Polską, który zamierza uczestniczyć w Ofercie, powinien zapoznać 

się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami obowiązującymi w innych państwach, które mogą się do niego stosować 

w tym zakresie. 

Jednostkowe Prawa Poboru ani Akcje Oferowane objęte Dokumentem Ofertowym nie zostały i nie zostaną zarejestrowane 

zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami 

wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i, poza określonymi 

wyjątkami, nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 

 

Wielkość ogółem emisji lub oferty 

Na podstawie Dokumentu Ofertowego w ramach subskrypcji przeprowadzanej w drodze oferty publicznej oferuje się do 

objęcia w ramach Prawa Poboru 14.938.896 (słownie: czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt sześć) Akcji serii I. 

Oferta nie jest dzielona na transze. 
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Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów 

Terminy oferty  

Przewidywany harmonogram oferty  

6 listopada 2020 r. Dzień ustalenia Prawa Poboru 

22 grudnia 2020 r. Publikacja ogłoszenia w sprawie subskrypcji Akcji serii I 

23 grudnia 2020 – 13 stycznia 

2021 r. 

Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach 

wykonywania Prawa Poboru 

15 stycznia 2021  r. 
Przydział Akcji serii I i zamknięcie Oferty (w przypadku, gdy w ramach wykonania 

Prawa Poboru, z uwzględnieniem Zapisów Dodatkowych subskrybowane 

zostaną wszystkie Akcje serii I). 

15 stycznia 2021 - r.- 22 stycznia 

2021 r.  

Przyjmowanie zapisów na Akcje serii I nieobjęte Zapisami Podstawowymi 

i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, składanych 

w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do 

wskazanych przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub 

posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru - subskrypcja uzupełniająca 

26 stycznia 2020r.  

Przydział Akcji serii I nieobjętych w ramach wykonywania Prawa Poboru 

i zamknięcie Oferty Publicznej (w przypadku gdy w ramach wykonania Prawa 

Poboru nie zostaną subskrybowane wszystkie Akcje serii I i przeprowadzona 

zostanie subskrypcja uzupełniająca). Zamknięcie Oferty. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 1-2 KSH wykonanie Prawa Poboru akcji w ramach oferty publicznej następuje w 

jednym terminie, w którym składane są zarówno Zapisy Podstawowe, jak i Zapisy Dodatkowe. 

Terminy realizacji Oferty Publicznej, w tym termin przydziału Akcji serii I, mogą ulec zmianie.  

Nowe terminy zostaną podane do wiadomości Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki nie później niż w dniu 

poprzedzającym dzień upływu danego terminu, za wyjątkiem terminów rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów 

na Akcje serii I nieobjęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi w ramach wykonywania Prawa Poboru, 

składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd (wedle 

jego uznania) dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru, w przypadku których 

nowe terminy zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu upływu danego terminu.  

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Zarząd zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu przyjmowania zapisów, 

jednakże termin ten nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. Nie przewiduje się skrócenia 

terminu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje serii I w ramach wykonywania Prawa Poboru po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów. 

Jakakolwiek zmiana terminów przeprowadzenia Oferty nie stanowi odstąpienia od Oferty. 

 

Procedura składania zapisów 

Zasady i miejsce składania zapisów na Akcje serii I w ramach Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych. 

W ramach subskrypcji Inwestorzy uprawnieni są do złożenia w wykonaniu Prawa Poboru dwóch rodzajów zapisów na Akcje 

serii I:  
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• Zapisu Podstawowego – Akcjonariusze Spółki w ramach zapisów podstawowych będą mogli złożyć zapis na 

liczbę Akcji serii I liczoną według następującego wzoru: Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu 

X 0,175625465665247. Oznacza to, że w celu złożenia zapisu na jedną Akcję Oferowaną w wykonaniu prawa 

poboru konieczne będzie posiadanie co najmniej sześciu Jednostkowych Praw Poboru. W chwili składania Zapisu 

Podstawowego inwestor musi wykazać się posiadaniem odpowiedniej liczby Jednostkowych Praw Poboru 

poprzez i) okazanie odcinków zbiorowych Akcji Istniejących lub ii) przedłożenie zaświadczenia o posiadaniu w 

Dniu Prawa Poboru Akcji Istniejących wystawionego przez firmę inwestycyjną (dom maklerski lub bank). Inwestor 

jest uprawniony do złożenia Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji Oferowanych nie większą niż zaokrąglona w 

dół do najbliższej liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych przez niego Jednostkowych Praw Poboru i 

Parytetu.  

• Zapisu Dodatkowego, dokonywanego łącznie z Zapisem Podstawowym – w liczbie nie większej niż wielkość 

Oferty, który to zapis mogą złożyć w terminie wykonania prawa poboru Akcjonariusze Spółki. Zapis Dodatkowy 

może zostać złożony wyłącznie przez Inwestorów, którzy na koniec Dnia Prawa Poboru posiadali przynajmniej 

jedną Akcję Istniejącą, nawet jeżeli po Dniu Prawa Poboru zbyli Akcje Istniejące lub Jednostkowe Prawa Poboru 

lub nie wykonali przysługującego im Prawa Poboru. Zapisu Dodatkowego nie mogą złożyć Akcjonariusze, którzy 

nie posiadali Akcji Istniejących na koniec Dnia Prawa Poboru lub którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru na 

rynku wtórnym.  

Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy powinny zostać złożone na oddzielnych formularzach. Zapis Podstawowy i 

Dodatkowy na jednym formularzu nie zostanie przyjęty. 

W przypadku dokonywania zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, na rzecz którego z 

zarządzanych przez ten podmiot funduszy jest składany zapis. 

Osoby uprawnione do wykonania Prawa Poboru powinny złożyć trzy, właściwie wypełnione i podpisane egzemplarze 

formularza zapisu (formularz zapisu stanowi Załącznik nr 4). Na dowód przyjęcia zapisu osoba uprawniona otrzyma jeden 

egzemplarz formularza zapisu. Zapis jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny 

w terminie związania zapisem. 

Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje serii I.  

Złożenie zapisu/zapisów w wykonaniu Prawa Poboru na większą liczbę Akcji serii I niż wynikająca z liczby posiadanych 

Jednostkowych Praw Poboru będzie uznane za zapis/zapisy na liczbę Akcji serii I wynikającą z liczby posiadanych 

Jednostkowych Praw Poboru. 

Złożenie Zapisu Dodatkowego na większą liczbę Akcji serii I niż liczba Akcji serii I w Publicznej Ofercie, będzie uznane za 

zapis na liczbę Akcji serii I oferowanych w Publicznej Ofercie. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu, braku dokumentów 

potwierdzających posiadanie Jednostkowych Praw Poboru, braku dokumentów potwierdzających tożsamość i/lub prawo 

do występowania w imieniu subskrybenta ponosi inwestor składający zapis. 

Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub 

z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Ponadto, za nieważne uznane zostaną zapisy nie 

zawierające któregokolwiek z elementów wskazanych w art. 437 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. 

Wpłaty na Akcje serii I objęte zapisem/zapisami winny zostać dokonane na zasadach określonych w Dokumencie 

Ofertowym, wskazanych w pkt 5.1.8.1. 

Zasady i miejsce składania zapisów na Akcje serii I w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu – subskrypcja uzupełniająca 

Jeżeli nie wszystkie Akcje serii I zostaną objęte w trybie realizacji Prawa Poboru oraz Zapisami Dodatkowymi, Zarząd 

Spółki zaoferuje nieobjęte Akcje serii I wyłącznie wytypowanym przez siebie (według uznania) posiadaczom 

Jednostkowych Praw Poboru, w formie pisemnego imiennego zaproszenia do złożenia zapisu. 
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W imiennym zaproszeniu Zarząd Spółki określi proponowaną liczbę Akcji serii I do objęcia przez inwestora oraz cenę za 

obejmowane Akcje serii I, która będzie równa Cenie Emisyjnej Akcji serii I w ramach wykonywania Prawa Poboru. Zapisy 

będą składane w sposób ustalony dla zapisów składanych w ramach prawa poboru.   

Działanie przez pełnomocnika 

Inwestor uprawniony do objęcia Akcji serii I może złożyć zapis za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. 

Szczegółowy zakres i forma dokumentów wymaganych podczas działania przez pełnomocnika powinny być zgodne z 

procedurami domu maklerskiego, w którym inwestor będzie składał zapis na Akcje serii I.  

Informacje na ten temat udostępniane będą w POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje serii I. 

Termin związania zapisem 

Zapis na Akcje serii I w Ofercie Publicznej jest bezwarunkowy, nieodwołalny i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń 

oraz wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału Akcji serii I, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt. 5.1.4 

Dokumentu Ofertowego. 

 

3.9.3. Odstąpienie lub zawieszenie Oferty 

Odstąpienie od Oferty lub jej zawieszenie może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po 

rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.  

Odstąpienie od Oferty 

Informacja na temat odstąpienia od Oferty dokonanego przed publikacją Dokumentu Ofertowego będzie podana przez 

Emitenta na stronie internetowej Spółki oraz do wiadomości Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje serii I.  

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów Akcji serii I Emitent może odstąpić od Publicznej Oferty bez podania powodów 

takiego odstąpienia. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, jednak razie nie później jednak niż do dnia przydziału Akcji Oferowanych, Emitent 

może odstąpić od Oferty jeżeli wystąpią zdarzenia, które mogą ograniczyć szanse na to, że w ramach Oferty dojdzie do 

objęcia wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały zaoferowane do objęcia, lub które to zdarzenia mogą powodować 

zwiększone ryzyko inwestycyjne dla subskrybentów Akcji Oferowanych lub jeżeli przeprowadzenie Oferty mogłoby 

stanowić zagrożenie dla interesu Emitenta lub byłoby niemożliwe. 

Chodzi w szczególności o następujące zdarzenia: 

- nagłą zmianę w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, regionu lub świata, której nie można było przewidzieć 

przed rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na przebieg oferty lub 

działalność Emitenta, 

- nagłą zmianę w otoczeniu gospodarczym lub prawnym Emitenta, której nie można było przewidzieć przed 

rozpoczęciem oferty, a która miałaby lub mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, 

- nagłą zmianę w sytuacji finansowej, ekonomicznej lub prawnej Emitenta, która miałaby lub mogłaby mieć 

negatywny wpływ na działalność Emitenta, a której nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem oferty, 

- wystąpienie innych nieprzewidzianych okoliczności powodujących, iż przeprowadzenie oferty i przydzielenie Akcji 

serii I byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla interesu Emitenta. 

Nie jest możliwe odstąpienie od Oferty po dokonaniu przydziału i zakończeniu subskrypcji Akcji serii I. 

Jeżeli dojdzie do odstąpienia od Oferty lub odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii 

I, wszystkie złożone zapisy będą bezskuteczne. 

W przypadku odstąpienia od Oferty dojdzie do wygaśnięcia Jednostkowych Praw Poboru, co może powodować stratę po 

stronie inwestorów posiadających Prawa Poboru Akcji serii I, bez Prawa domagania się odszkodowania z tego tytułu, w 
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tym z tytułu kosztów poniesionych w związku z nabyciem Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym. W takim wypadku 

opisani inwestorzy poniosą stratę finansową wynikającą z braku możliwości odzyskania wskazanych powyżej 

zainwestowanych już środków finansowych. 

Zawieszenie Oferty 

W trakcie trwania Oferty Emitent może podjąć decyzję o jej zawieszeniu wyłącznie  w przypadku gdy wystąpią zjawiska, 

które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub powodować podwyższone ryzyko inwestycyjne dla 

Inwestorów nabywających Akcje Oferowane.  

W takim przypadku informacja o tym fakcie zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki oraz 

do wiadomości Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje serii I. Inwestorzy, którzy złożyli zapisy będą uprawnieni do 

uchylenia się od skutków złożonych zapisów w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia. 

Zawieszenie Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego podania nowych terminów jej przeprowadzenia. 

Nowe terminy zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym na stronie internetowej Spółki oraz 

do wiadomości Inwestorów, którzy złożyli zapisy na Akcje serii I.  

Podjęcie decyzji o wznowieniu zawieszonej Oferty nastąpi w takim terminie, aby przeprowadzenie Oferty było dalej prawnie 

możliwe, w szczególności biorąc pod uwagę ograniczenia z art. 431 § 4 KSH. 

Zmiana terminów Oferty, w szczególności na terminy późniejsze, nie stanowi zawieszenia Oferty. 

Jeżeli do zawieszenia przeprowadzenia Oferty dojdzie po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie złożone zapisy 

pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły zapisy, będą mogły uchylić się od skutków swojego oświadczenia 

woli w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia wiadomości o zawieszeniu oferty.  

Wpłaty na Akcje serii I nie podlegają oprocentowaniu, a inwestor uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu 

wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji serii I lub ceny nabycia jednostkowych Praw 

Poboru na rynku wtórnym. 

  

3.9.4. Zwrot wpłat  

Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii I objęte zapisami, co do których uchylono się od skutków złożonego oświadczenia 

woli w związku z zawieszeniem Oferty, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, 

w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia woli.  

Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii I w przypadku odstąpienia od Oferty nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez 

subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Emitenta informacji o odwołaniu 

Oferty. 

Zwrot dokonanych wpłat na Akcje serii I w przypadku odstąpienia od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych 

Akcji serii I nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu w terminie 7 dni roboczych 

od dnia podania do wiadomości informacji o odstąpieniu od dokonania przydziału subskrybowanych i opłaconych Akcji serii 

I. 

 

3.9.5. Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot 

Zapisy Podstawowe 

Osobom składającym Zapis Podstawowy na Akcje serii I w wykonaniu Prawa Poboru, przydzielona zostanie liczba Akcji 

serii I wynikająca z treści zapisu pod następującymi warunkami: 

• złożenia zapisu na liczbę Akcji serii I zgodnie z zapisami Dokumentu Ofertowego oraz 

• opłacenia Akcji serii I będących przedmiotem zapisu zgodnie z odpowiednimi zapisami Dokumentu Ofertowego. 
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W przypadku Zapisów Podstawowych składanych w ramach wykonania Prawa Poboru nadpłaty nie wystąpią. 

Zapisy Dodatkowe 

Jeżeli nie wszystkie osoby uprawnione wykonają Prawo Poboru to niesubskrybowane Akcje serii I zostaną przeznaczone 

na realizację Zapisów Dodatkowych złożonych przez osoby posiadające Akcje Istniejące Spółki w dniu ustalenia Prawa 

Poboru.  

W przypadku, gdy Zapisy Dodatkowe nie przewyższą liczby Akcji serii I nieobjętych Zapisami Podstawowymi, przydział 

Akcji nastąpi w liczbie określonej Zapisami Dodatkowymi. W każdym wypadku na żaden Zapis Dodatkowy nie zostanie 

dokonany przydział większej liczby Akcji serii I aniżeli objęta tym zapisem. 

Jeżeli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji serii I niż pozostająca do objęcia, zostanie dokonana 

redukcja Zapisów Dodatkowych proporcjonalna do wielkości takich zapisów.  

W przypadku powstania w wyniku redukcji części ułamkowych, Akcje serii I zostaną przydzielone osobom, które złożyły 

Zapisy Dodatkowe opiewające na największą liczbę Akcji. Akcje będą przydzielane uprawnionym kolejno, począwszy od 

uprawnionych, których zapisy opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji 

pozostałych w wyniku nie przydzielenia ułamkowych części akcji. W razie niemożności zastosowania powyższych 

kryteriów, w szczególności, gdy Zapisy Dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, wówczas Akcje serii I zostaną 

przydzielone losowo. 

W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji serii I niż wynikało to z Zapisu Dodatkowego, bądź złożenia przez 

inwestora nieważnego zapisu, jak również w przypadku wystąpienia innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu 

części lub całości wpłaconej kwoty, wpłacona kwota zostanie zwrócona na rachunek inwestycyjny, z którego został 

dokonany zapis w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przydziału. Zwrot wpłaconych kwot zostanie dokonany bez 

odsetek i odszkodowań. 

Zapisy na zaproszenie Zarządu 

Akcje Oferowane nieobjęte przez inwestorów w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych Zarząd może 

przydzielić podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na imienne zaproszenie Zarządu Spółki, które to zaproszenie w 

formie pisemnej Zarząd kierować będzie do inwestorów. Akcje na zaproszenie Zarządu Spółki obejmowane będą po Cenie 

Emisyjnej Akcji serii I w ramach wykonania Prawa Poboru i wyłącznie przez posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru. 

Zarząd Emitenta przydzieli Akcje serii I nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych w liczbie 

akcji zgodnej z liczbą wskazaną w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę akcji 

niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu, zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę akcji wskazana w zaproszeniu. 

Jeżeli jednak subskrybent opłaci większą liczbę akcji niż wskazana w wystosowanym do niego przez Zarząd Spółki 

zaproszeniu, nadpłacone kwoty zostaną mu zwrócone w terminie 7 dni roboczych od dokonania przydziału Akcji serii I, na 

rachunki bankowe lub inwestycyjne wskazane na formularzach zapisu. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi bez jakichkolwiek 

odszkodowań lub odsetek.  

3.9.6. Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu 

Zapis Podstawowy na Akcje serii I w wykonaniu Prawa Poboru może zostać złożony na minimum 1 Akcję serii I oraz nie 

może być większy od liczby wynikającej z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru w momencie składania zapisu.  

Na Datę Dokumentu Ofertowego liczba wszystkich Akcji Istniejących wynosi 85.061.104 sztuk (stanowią to akcje serii A, 

B, C, D, E, F, G, H). W związku z powyższym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru akcji nowej emisji 

proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia 

prawa poboru, tj. na dzień 6 listopada 2020 roku, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru. Uwzględniając 

liczbę emitowanych Akcji Serii I, stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji wynosi 0,175625465665247 („Parytet”). 

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii I, przypadających danemu 

akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby 

całkowitej, licząc liczbę Akcji Oferowanych wg następującego wzoru: 



Dokument Ofertowy DAS Najlepsze z Polski S.A.   

  

  

 32  

  

  

 

Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu X 0,175625465665247 

 

Oznacza to, że w celu złożenia zapisu na jedną Akcję serii I w wykonaniu Prawa Poboru konieczne będzie posiadanie co 

najmniej sześciu Jednostkowych Praw Poboru. Zapisy Podstawowe przekraczające maksymalny limit będą traktowane jak 

zapisy na dopuszczalną liczbę Akcji serii I. 

W przypadku Zapisów Dodatkowych składanych w ramach wykonywania Prawa Poboru minimalna liczba 

subskrybowanych Akcji serii I została określona na co najmniej 1 Akcję serii I, a liczbę maksymalną stanowi wielkość emisji, 

która wynosi 14.938.896 Akcji serii I. Zapis Dodatkowy na większą liczbę Akcji serii I będzie traktowany jak zapis na 

maksymalną dopuszczalną liczbę Akcji serii I.  

W przypadku zapisów składanych na Akcje serii I na zaproszenie Zarządu (nieobjęte w ramach wykonania Prawa Poboru 

i Zapisów Dodatkowych), inwestor może złożyć zapis na co najmniej 1 Akcję serii I i nie więcej niż liczba akcji wskazana 

w zaproszeniu do złożenia zapisu wystosowanym przez Zarząd Spółki. W przypadku złożenia zapisu na większą liczbę 

akcji niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu, zapis taki będzie traktowany jak zapis na liczbę Akcji serii I wskazana w 

zaproszeniu.  

 

3.9.7. Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu 

W przypadku, gdy Emitent poda do wiadomości informację o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie 

udostępniony Aneks dotyczący istotnych błędów w treści Dokumentu Ofertowego lub znaczących czynników mogących 

wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji serii I, zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii I, o których Spółka 

powzięła wiadomość przed tym przydziałem, inwestor, który złożył zapis na akcje przed udostępnieniem aneksu może 

wycofać zapis, składając Spółce oświadczenie na piśmie, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. 

Tym samym Spółka obowiązana jest do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji serii I w celu umożliwienia 

inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji serii I, przestaje 

być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału Akcji serii I. 

 

3.9.8. Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji 

Zasady dokonywania wpłat 

Zwraca się uwagę inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje serii I.  

Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Opłacenie Akcji serii I następuje wyłącznie w walucie polskiej. 

Emitent przewiduje możliwość dokonania płatności za Akcje serii I zarówno w gotówce, jak i poprzez umowne potrącenie 

wierzytelności wzajemnych Spółki i inwestorów. Możliwość potrącenia wierzytelności przysługuje wszystkim uprawnionym 

do złożenia Zapisu na Akcje serii I, obejmuje wszystkie bezsporne wierzytelności. 

Niedokonanie pełnej wpłaty na Akcje Oferowane skutkuje brakiem możliwości złożenia zapisu, a w razie jego złożenia, 

bezskutecznością takiego zapisu w zakresie Akcji Oferowanych, na jakich pełne opłacenie nie wystarczyła dokonana 

wpłata po odjęciu ewentualnych opłat i prowizji. 

Opłacenie Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych 

Zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie 

wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i Ceny Emisyjnej. Powinno to nastąpić najpóźniej 

wraz z dokonaniem zapisu. 

Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych, w walucie polskiej, przelewem bankowym. 

Akcje Serii I mogą zostać opłacone w szczególności poprzez umowne potrącenie wierzytelności. 
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Inwestorzy dokonują wpłat na Akcje serii I na rachunek Spółki: 

13 1090 1870 0000 0001 3761 8533 z podanym w tytule wpłaty:  

„wpłata na akcje Spółki DAS Najlepsze z Polski SA” 

Wpłata na Akcje serii I musi wpłynąć na rachunek Emitenta najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje 

Oferowane nieobjęte zapisami składanymi w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisami Dodatkowymi, do godziny wskazanej 

w zaproszeniu do złożenia zapisu. Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane skutkuje bezskutecznością zapisu w zakresie 

Akcji Oferowanych, na jakich pełne opłacenie nie wystarczyła dokonana wpłata. 

Dostarczenie akcji 

Niezwłocznie po rejestracji emisji Akcji  serii I  w rejestrze przedsiębiorców, Zarząd podejmie działania mające na celu 

wystawienie odcinków zbiorowych Akcji serii I lub wpisania subskrybentów do Rejestru Akcjonariuszy.   

Opis sposobu podania wyników oferty do wiadomości zainteresowanych 

W terminie 14 dni od dnia zakończenia Oferty Emitent poinformuje subskrybentów o liczbie przydzielonych im Akcji serii I.  

Emisja Akcji serii I nie dojdzie do skutku, jeżeli: 

- wobec decyzji podjętej przez Zarząd o nieskorzystaniu z możliwości określenia ostatecznej liczby oferowanych 

Akcji serii I, w przypadku, gdy do dnia zamknięcia subskrypcji nie zostanie objęta i opłacona co najmniej 1 Akcja 

serii I, lub 

- Zarząd Emitenta nie złoży na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, oświadczenia 

dookreślającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby Akcji serii E objętych 

ważnymi zapisami (oświadczenie to powinno określać wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu 

subskrypcji Akcji serii I w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji serii I), lub 

- Zarząd w terminie 6 miesięcy od daty Uchwały Emisyjnej nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku 

o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I, lub 

- Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty przydziału Akcji Oferowanych nie zgłosi do Sądu Rejestrowego 

wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii I, lub 

- uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji serii I. 

O zaistnieniu powyższych okoliczności i nie dojściu emisji do skutku Spółka poinformuje na swojej stronie  internetowej 

oraz  do wiadomości  osób, które złożyły zapisy.  

Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 7 dni roboczych od przekazania informacji o  nie 

dojściu emisji Akcji  serii I, w sposób określony przez inwestora w formularzu zapisu. 

 

3.9.9. Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji akcji oraz sposób 

postępowania z Prawami do subskrypcji akcji, które nie zostały wykonane  

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną za każdą jedną Akcję Istniejącą posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru, akcjonariuszowi 

Emitenta przysługuje jedno Jednostkowe Prawo Poboru.  

Na Datę Dokumentu Ofertowego liczba wszystkich Akcji Istniejących wynosi 85.061.104 sztuk (stanowią to akcje serii A, 

B, C, D, E, F, G, H). W związku z powyższym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru Akcji Serii I proporcjonalnie 

do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każdą posiadaną Akcję Istniejącą na koniec Dnia Prawa 

Poboru, tj. na dzień 6 listopada 2020 roku, akcjonariuszowi przysługuje jedno Jednostkowe Prawo Poboru. Uwzględniając 

liczbę emitowanych Akcji Serii I, stosunek prawa poboru do akcji nowej emisji wynosi 0,175625465665247 („Parytet”). 

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii I, przypadających danemu 
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akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby 

całkowitej, licząc liczbę Akcji Oferowanych wg następującego wzoru: 

 

Liczba praw poboru wykorzystanych do złożenia zapisu X 0,175625465665247 

 

Oznacza to, że w celu złożenia zapisu na jedną Akcję serii I w wykonaniu Prawa Poboru konieczne będzie posiadanie co 

najmniej sześciu Jednostkowych Praw Poboru. Zapisy Podstawowe przekraczające maksymalny limit będą traktowane jak 

zapisy na dopuszczalną liczbę Akcji serii I. 

Zarząd Emitenta nie przewiduje wystąpienia czynników, które mogłyby zmienić powyższy parytet.  

W terminie składania zapisów osoby uprawnione do subskrybowania Akcji serii I w wykonaniu Prawa Poboru mają prawo 

do złożenia Zapisu Podstawowego. Inwestorzy składający Zapis Podstawowy mogą w terminie składania  Zapisu 

Podstawowego dokonać również Zapisu Dodatkowego na Akcje serii I, dotyczącego Akcji serii I, które pozostaną nieobjęte 

w przypadku niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy na podstawie złożonych Zapisów 

Podstawowych. 

Zapis Podstawowy oraz Zapis Dodatkowy powinny zostać złożone na formularzach zapisu udostępnionych przez Emitenta. 

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru 

Jednostkowe Prawa Poboru Akcji serii I są zbywalne. Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru Akcji serii I może następować 

w drodze bezpośrednich transakcji stron. 

 

3.9.10. Zasady przydziału 

Rodzaje inwestorów, którym oferowane są akcje 

Osobami uprawnionymi do złożenia Zapisy Podstawowego na Akcje serii I w wykonaniu Prawa Poboru są:  

(i) osoby, które posiadały Akcje Istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru i które nie dokonały zbycia Jednostkowych 

Praw Poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje Oferowane,  

(ii) osoby, które nabyły Jednostkowe Prawa Poboru i nie dokonały ich zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje 

Oferowane. 

Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru (Zapisu Podstawowego) mogą złożyć 

zapis maksymalnie na liczbę Akcji Oferowanych wynikającą z posiadanych Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku, 

gdy liczba Akcji Oferowanych, co do których danej osobie przysługuje pierwszeństwo ich objęcia na podstawie posiadanych 

przez nią Jednostkowych Praw Poboru, jest liczbą niecałkowitą, osoba ta może zapisać się maksymalnie na liczbę Akcji 

Oferowanych wynikającą z zaokrąglenia liczby Akcji Oferowanych, co do których przysługuje jej pierwszeństwo ich objęcia, 

w dół do najbliższej liczby całkowitej. Niezależnie od tego zaokrąglenia wykorzystane przy takim zapisie każde 

Jednostkowe Prawo Poboru jest uważane za wykonane w całości. 

Inwestorzy składający Zapis Podstawowy mogą w terminie składania Zapisu Podstawowego dokonać również Zapisu 

Dodatkowego, w terminie wykonania Prawa Poboru, na maksymalnie 14.938.896 Akcji serii I.  

Na podstawie Zapisu Podstawowego przydzielana będzie liczba Akcji Serii I wynikająca z liczby posiadanych przez 

Inwestora Jednostkowych Praw Poboru oraz zastosowania Parytetu, zaokrąglana w dół do liczby całkowitej. 

Na podstawie Zapisu Dodatkowego Akcje serii I przydzielane są proporcjonalnie do zgłoszeń.  

Zgodnie z art. 436 § 4 KSH, Akcje serii I, które nie zostaną objęte zapisami w trybie realizacji Prawa Poboru (nie zostaną 

objęte Zapisami Podstawowymi i Zapisami Dodatkowymi), zostaną zaoferowane posiadaczom Jednostkowych Praw 

Poboru, do których Zarząd Spółki skieruje imienne zaproszenie do złożenia zapisu.  
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Osobami uprawnionymi do nabywania Akcji serii I w ramach zapisów na zaproszenie Zarządu są osoby fizyczne i osoby 

prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, będące zarówno rezydentami, jak i nierezydentami w 

rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego, do których zostaną skierowane przez Zarząd imienne zaproszenia do złożenia 

zapisów. Nierezydenci, zamierzający nabyć Akcje serii I winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego 

pochodzenia. 

Akcje na zaproszenie Zarządu Spółki obejmowane będą w liczbie nie większej niż wskazanej w imiennym zaproszeniu oraz 

po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji serii I w ramach wykonania Prawa Poboru. 

3.9.11. Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych 

Emitenta co do uczestniczenia w subskrypcji 

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta Pan Krzysztof Pachoł zamierza brać udział w Ofercie (również poprzez 

kontrolowaną spółkę KP ENTERPRISE sp. z o. o.). 

 

Emitent nie posiada informacji co do zamiarów innych znacznych Akcjonariuszy odnośnie do uczestnictwa w Ofercie. 

 

3.9.12. Cena 

Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje 

Uchwała Emisyjna zawiera Cenę Emisyjną w wysokości 0,22 zł (dwadzieścia dwa grosze), na jedną Akcje serii I. 

Zapisy na Akcje serii I w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać opłacone w kwocie wynikającej 

z iloczynu liczby Akcji serii I objętych danym zapisem i ich Ceny Emisyjnej.  

Cena emisyjna Akcji Oferowanych nieobjętych zapisami składanymi w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisami 

Dodatkowymi, które zostaną zaoferowane przez Emitenta wybranym podmiotom stosownie do art. 436 § 4 Kodeksu Spółek 

Handlowych, będzie równa Cenie Emisyjnej.  

Złożenie zapisu na Akcje serii I nie skutkuje opodatkowaniem tej transakcji podatkiem dochodowym. W świetle postanowień 

Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych oraz Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych wydatek 

na nabycie akcji stanowi koszt uzyskania przychodu, który będzie zrealizowany dopiero przy zbyciu tych akcji (zasady 

dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji są wskazane w punkcie 3.7.3. i 3.7.4. 

Zasady podania do publicznej wiadomości ceny akcji w ofercie 

Informacja o Cenie Emisyjnej zostaje podana w niniejszym Dokumencie Ofertowym. 

Jeżeli posiadaczom akcji emitenta przysługuje prawo pierwokupu i prawo to zostanie ograniczone lub 

cofnięte, wskazanie podstawy ceny emisji, jeżeli emisja jest dokonywana za gotówkę, wraz z 

uzasadnieniem i beneficjentami takiego ograniczenia lub cofnięcia prawa pierwokupu 

Nie istnieje instytucja prawna pozwalająca na zmianę charakteru subskrypcji Akcji serii I z pominięciem postanowień WZA. 

 

3.9.13. Plasowanie i gwarantowanie (subemisja) 

Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się 

plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta 

Emitent  samodzielnie oferuje Akcje serii I. 

 

Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe 

Nie przewiduje się agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe.  
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Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji oraz podmiotów, które podjęły się 

plasowania oferty 

Nie przewiduje się podpisania umowy o subemisję usługową i inwestycyjną dotyczącą emisji Akcji serii I, w rozumieniu 

Ustawy o Ofercie.  

Nie istnieje podmiot, który podjął się plasowania emisji Akcji serii I. 

Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji 

Nie dotyczy Emitenta. 

 

3.9.13. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu 

Na datę Dokumentu Ofertowego nie przewiduje się ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

zorganizowanym.  

Akcje Istniejące nie znajdują się w obrocie na żadnym rynku regulowanym lub równoważnym. 

 

3.9.14. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up” 

Według informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariusze Spółki nie są stronami umów zakazu sprzedaży akcji typu "lock-

up". 

 

3.9.14. Koszty emisji lub oferty 

Spółka szacuje, że łączne koszty Oferty, które obciążą Spółkę wyniosą około 30 tys. PLN. 

Informacje na temat rzeczywistych wpływów z emisji Akcji serii I oraz kosztów Oferty zostaną przekazane do publicznej 

wiadomości po zakończeniu subskrypcji Akcji serii I zgodnie z przepisami prawa. 

 

3.9.15. Rozwodnienie 

Przy założeniu, że wszystkie emitowane (tj. 14.938.896) Akcje serii I zostaną objęte przez inwestorów, natychmiastowe 

rozwodnienie udziału akcjonariuszy posiadających Akcje Istniejące w kapitale zakładowym Emitenta spowodowane Ofertą 

wyniesie 14,94%, a natychmiastowe rozwodnienie udziału akcjonariuszy posiadających Akcje Istniejące w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu spowodowane Ofertą wyniesie 13,56%. Oznacza to, że istniejące przed Ofertą 85 061 

104 Akcji Istniejących, reprezentujących przed Ofertą 100,00% kapitału zakładowego Emitenta oraz uprawniających 

łącznie do 100,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

wynikającego z emisji Akcji serii I, będzie reprezentować 85,06% kapitału zakładowego Emitenta oraz będzie uprawniać 

łącznie do 86,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W poniższych tabelach przedstawione zostało rozwodnienie spowodowane emisją Akcji serii I. W tabelach przyjęte zostało 

założenie, że objęte zostaną wszystkie emitowane (tj. 14 938 896) Akcje serii I. 
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Tabela: Natychmiastowe rozwodnienie spowodowane emisją 14 938 896 Akcji serii I 

Akcje Liczba Akcji Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział w 

ogólnej 

liczbie 

głosów 

Akcje serii A,B,C,D,E,F,G,H 85 061 104 85,06% 95 061 104 86,42% 

Akcje serii I 14 938 896 14,94% 14 938 896 13,58% 

Razem 100 000 000 100,00% 110 000 000 100,00% 

Źródło: Spółka 

 

3.9.16. Opis zakresu działań doradców związanych z emisją 

Doradcą Emitenta w zakresie związanym z Ofertą jest: 

1) Tatar i Wspólnicy sp. k., Doradca Prawny Emitenta. 

 

4. Dane o Emitencie  
4.1. Podstawowe informacje   

 

nazwa (firma):   DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna  

forma prawna:   spółka akcyjna  

kraj siedziby:   Polska  

siedziba:  Warszawa  

adres:  ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa  

telefon i faks:   + 48 22 244 57 91, +48 22 244 57 93  

adres poczty elektronicznej:  inwestor@das-nzp.pl   

adres głównej strony internetowej :   www.das-nzp.pl   

REGON 141685460  

NIP 1080006582 

numer KRS :   0000452537  

Data rejestracji:   27 lutego 2013 r. 

Sąd:   Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII 

Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony  

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.  

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

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie k.s.h. i innych 

właściwych przepisów.  

http://www.das-nzp.pl/
http://www.das-nzp.pl/
http://www.das-nzp.pl/
http://www.das-nzp.pl/
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4.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy 

Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer 

zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał 

Dnia 30.09.2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o wpisie spółki 

DAS Najlepsze z Polski sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000322282.  

Emitent został zarejestrowany jako spółka akcyjna w dniu 27 lutego 2013 roku w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000452537.  

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia jakiegokolwiek organu. Działalność prowadzona przez Emitenta 

nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.  

4.5. Krótki opis historii Emitenta  

Firma DAS Najlepsze z Polski S.A. prowadzi działalność operacyjną poprzez swoją spółkę zależną DAS Beste aus Polen 

GmbH, która ma siedzibę w Niemczech w Dortmundzie. Historia działalności grupy datuje się od roku 2009, kiedy to obecny 

główny właściciel wraz z ówczesnym wspólnikiem zakupił udziały w spółce niemieckiej.   

Emitent został utworzony w dniu 30.09.2009 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą DAS Najlepsze z 

Polski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a od 27 lutego 2013 roku funkcjonuje jako spółka akcyjna pod firmą DAS 

Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna. Nabycie udziałów spółki DAS Beste aus Polen GmbH nastąpiło 09.11.2011 aktem 

notarialnym nr. 331/2011  

DAS Najlepsze z Polski S.A. jest firmą, która dzięki długoletniej działalności swojej spółki zależnej na rynku niemieckim, 

prowadzi sprzedaż polskich produktów spożywczych i alkoholu na tym rynku. Niemiecki rynek detalicznej dystrybucji 

żywności jest największy w Europie, a jednocześnie mocno hermetyczny jeśli chodzi o dostęp do tego rynku dla firm z 

innych krajów. DAS Beste aus Polen GmbH jest obecna w kanale nowoczesnym, współpracując w najważniejszymi 

graczami, odpowiedzialnymi za ponad 50% obrotu na niemieckim rynku żywności.   

Początkowo model biznesowy oparty był o spółkę polską, kupującą bezpośrednio produkty od dostawców krajowych, które 

następnie były sprzedawane do niemieckiej spółki zależnej, a ona z kolei dalej dystrybuowała towary do finalnych klientów 

tj. sieci handlowych w Niemczech. W chwili obecnej w wyniku analiz efektywnościowych, ostatecznie podjęto decyzję o 

zmianie modelu biznesowego i doprowadzeniu do stanu, kiedy to polska spółka będzie pełniła wyłącznie rolę firmy 

holdingowej i nie będzie prowadziła operacyjnego biznesu. W efekcie powinno to przynieść oszczędności kosztowe. 

Związane jest to między innymi ze zmianą regulacji prawnych w całej Unii Europejskiej w tym i w Polsce, związanych z 

tzw. cenami transferowymi, koniecznością przygotowywania bardzo drogiej dokumentacji, ryzykiem kontroli i nakładania 

domiarów podatków dochodowych.   

Spółka pierwotnie rozwijała się dynamicznie w oparciu o tzw. biznes bazowy rosnąc z przychodami z 2 mln EUR w 2010 

roku (pierwszym pełnym roku działalności) do 7,3 mln EUR w roku 2013/2014. Jako biznes bazowy rozumiana jest 

dystrybucja do sklepów należących do dużych ogólnokrajowych sieci. Jednocześnie Spółka posiada listingi (tj. produkty 

przyjęte do dystrybucji centralnej) w centralach regionalnych dużych sieci, takich jak np.: EDEKA, REWE, TRNKGUT etc. 

W modelu tym, po uzyskaniu w danej centrali regionalnej listingu centralnego, spółka zaopatrywała pozyskane wcześniej 

do współpracy sklepy. Płatnikiem zamówień są centrale. Model ten posiada jedną kluczową zaletę – jest bardzo 

przewidywalny i stabilny, na bazie historycznych danych obrotu z każdą lokalizacją można budować bardzo precyzyjne 

modele logistyczne i przychodowe.  

Od 2016 roku Spółka weszła w proces przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W wynikach Spółki za 

2016 zostało uwzględnione w szczególności przeszacowanie wartości udziałów w spółce Loska GmbH zgodnie z 

rekomendacją biegłych rewidentów (strata bilansowa na ok. 1 mln PLN). Spółka w tym czasie zweryfikowała również 

wszystkie marże i dotychczasowe warunki współpracy Spółki Zależnej z klientami, podniosła ceny, a co za tym idzie i 

marże. Elementem prac restrukturyzacyjnych było też zakończenie nierentownej współpracy z rosyjską siecią Mix Markt 
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(grupa Monolit) pod koniec 2016 roku, co czasowo głównie w 2017 roku przełożyło się na spadek obrotów na tzw. „bazie”, 

ale pozwoliło skupić się na rentownych kontraktach i rozwijaniu biznesu centralnego. Wszystkie te działania były 

jednocześnie katalizatorem procesów, które przygotowały Spółkę do wejścia w biznes centralny w 2017 roku, otwierając w 

ten sposób firmie całkiem nowe perspektywy wzrostu. Lata 2015 – 2020 to również spłata finansowania jakiego udzielał 

Raiffeisen Bank Polska z początkowych 4 mln PLN do obecnych 230 041,20 PLN na 30.10.2020 roku.  

W połowie 2016 roku zarządzanie całością operacji przejął samodzielnie obecny Prezes i główny akcjonariusz Pan 

Krzysztof Pachoł, przeprowadzając restrukturyzację Spółki, której kluczowymi obszarami były:  

a) Porządkowanie akcjonariatu.  

b) Restrukturyzacja kosztów.  

c) Rozwój marki własnej „Billy Tiger” – marka własna należąca do DAS Najlepsze z Polski S.A.  

d) Restrukturyzacja modelu biznesowego - powierzenie spółce polskiej roli zarządzania holdingiem  

e) Wdrożenie pod koniec 2017 r. nowego modelu sprzedaży poprzez kontraktowanie bezpośrednio z centralami 

dużych sieci dystrybucyjnych (tzw. biznesy centralne) – uzyskanie w październiku 2017 pierwszego listingu 

centralnego w sieci Rossmann i testy w sieci NETTO  

W chwili obecnej Spółka jest po zakończonej restrukturyzacji, kluczowym jej elementem jest dalszy rozwój tzw. biznesu 

centralnego oraz wprowadzenie do innych sieci poza siecią Rossmann marki własnej Billy Tiger. Obecnie spółka zależna 

współpracuje m.in. z sieciami: ROSSMANN, DM, BUDNI, GLOBUS. Pod pojęciem biznesu centralnego rozumiana jest 

dystrybucja produktów do dużych ogólnokrajowych sieci, z dostawami realizowanymi nie do pojedynczych sklepów, ale do 

centrów logistycznych sieci i docieranie z dystrybucją produktów do sklepów zlokalizowanych w całych Niemczech, a 

potencjalnie również na inne rynki europejskie. Ogromną zaletą tego modelu biznesu jest nieosiągalny w modelu tzw. 

biznesu bazowego wzrost wolumenów i obrotów sprzedaży. W modelu biznesu centralnego Spółka prowadzi dystrybucję 

za pośrednictwem największych graczy na rynku niemieckim.  

 

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

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta wynosi 8.506.110,40 zł i jest w pełni opłacony. 

Kapitał zakładowy jest podzielony na 85.061.104 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:  

- 10.000.000 akcji serii A na okaziciela;    

- 300.000 akcji Serii B na okaziciela;  

- 30.900.000 akcji serii C na okaziciela;  

- 7.500.000 akcji serii D na okaziciela;  

- 10.000.000 akcji serii E imiennych;  

- 23.300.000 akcji serii F na okaziciela;    

- 2.241.174 akcji serii G na okaziciela.  

- 819.930 akcji serii H na okaziciela. 

Zgodnie z art. 396 § 1 k.s.h. w Spółce należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za 

każdy rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.  

Kapitał zapasowy Emitenta - na 31 grudnia 2019 roku – wynosił 4.313.164,47 zł.  

Zgodnie z bilansem Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku, który był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, na 

wartość kapitału własnego Spółki składają się następujące pozycje:  

[ zł ] 31.12.2019 

KAPITAŁ WŁASNY  11.787.522,90 
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Kapitał zakładowy  8.506.110,40 

Kapitał zapasowy   4.313.164,47 

Wynik finansowy z lat ubiegłych  -  

Wynik finansowy bieżącego okresu  -1.031.751,97 

 

Zdaniem Emitenta obecny poziom kapitału obrotowego wystarczy na pokrycie jego potrzeb utrzymania działalności w obecnych 

parametrach obrotów na okres co najmniej 12 miesięcy.  

4.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta jest opłacony w pełnej wysokości.   

 

4.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 

uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości 

nowych emisji akcji  

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego nie istnieją żadne uprawnienia z obligacji zamiennych ani obligacji z prawem 

pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji.   

 

4.9.  Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez posiadaczy 

warrantów subskrypcyjnych prawa do objęcia w przyszłości nowej emisji akcji  

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego nie istnieją żadne uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych do objęcia akcji 

nowych emisji.  

 

4.10. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie Statutu przewidującego 

upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - 

może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, 

o które w terminie ważności Dokumentu Ofertowego może być jeszcze podwyższony kapitał 

zakładowy w tym trybie  

Statut Emitenta zawiera historyczne zapisy dotyczące upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach 

kapitału docelowego w trybie art. 444 k.s.h., o kwotę nie wyższą niż 750.00,00 zł. Termin upoważnienia Zarządu upłynął, wobec 

czego na dzień Dokumentu Ofertowego Zarząd nie jest uprawniony do emitowania akcji w ramach kapitału docelowego.    

 

4.11. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe 

Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe  

Na dzień sporządzenia Dokumentu Ofertowego żadne dotychczas wyemitowane papiery wartościowe Emitenta nie były 

przedmiotem notowań na żadnym rynku zorganizowanym.  

W związku z instrumentami finansowymi Spółki nie były nigdy wystawiane kwity depozytowe.  
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4.12. Powiązania kapitałowe Emitenta ze wskazaniem jednostek jego Grupy Kapitałowej  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent tworzy Grupę Kapitałową składającą się z Emitenta oraz 

spółki zależnej Das Beste aus Polen GmbH. Emitent posiada 100% udział w kapitale i głosach spółki zależnej, posiadając 

100% udziałów tej spółki.    

 

4.13. Podstawowe informacje na temat powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych Emitenta  

4.13.1. Powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i  

nadzorczych Emitenta  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi 

w skład organu zarządzającego i nadzorującego Emitenta:  

- Pan Krzysztof Pachoł – który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Emitenta jest jednocześnie Prezesem Zarządu oraz 

właścicielem 99,92% udziałów w spółce KP ENTERPRISE sp. z o. o. – znaczącego akcjonariusza Spółki. Pan Krzysztof Pachoł 

posiada bezpośrednio oraz poprzez KP ENTERPRISE 32 707 647 akcji, stanowiących 38,45% udziału w kapitale zakładowym 

oraz 44,93 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu.  

- Pan Artur Rola – Członek Rady Nadzorczej Emitenta – jednocześnie powiązany z Lemongrass sp. z o.o. s. k., która posiada 

4 706 595 akcji Emitenta stanowiące 5,53% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,95% w głosach na Walnym Zgromadzeniu.  

Oprócz powyższych powiązań Emitentowi nie są znane żadne inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi 

w skład jej organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.  

4.13.2. Powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i 

nadzorczych Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie istnieją inne powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami 

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych a znaczącymi akcjonariuszy oprócz powiązań wskazanych 

powyżej oraz w punkcie 4.13.1.  

4.14. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 

wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, 

jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 

ogółem w podziale na segmenty działalności  

4.14.1.   Opis działalności Emitenta  
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DAS Najlepsze z Polski S.A., za pośrednictwem spółki zależnej 

DAS Beste aus Polen GmbH, prowadzi dystrybucję polskich 

produktów spożywczych i alkoholu na terenie Niemiec, docierając 

w dostawach bezpośrednich do około 300 marketów handlu 

nowoczesnego, głównie w rejonie Bremy, Hesji, Dolnej Saksonii, 

Nadrenii Północnej i Westfalii i ponad 6900 sklepów na dostawach 

za pośrednictwem centrów dystrybucyjnych sieci. Siedziba Spółki 

Niemieckiej znajduje się w Dortmundzie.   

 

  

  
Początek działalności spółki niemieckiej datuje się na wrzesień 2009 kiedy to Krzysztof Pachoł obecny główny 

właściciel z ówczesnym wspólnikiem zainwestowali w udziały niemieckiego DAS Beste aus Polen GmbH, na etapie pomysłu 

na biznes.  

DAS Najlepsze z Polski S.A. jest 

100% właścicielem spółki DAS Beste 

aus Polen GmbH.  
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Największą wartością firmy jest dostęp poprzez współpracę z największymi niemieckimi sieciami dystrybucji, do największego 

w Europie rynku żywności. Firma nawiązała współpracę z partnerami odpowiedzialnymi za  

ponad 50% obrotów na tym rynku. Wartość 

tego rynku szacowana jest na 216 mld euro 

rocznie, z czego import z Polski to 3,5 mld 

euro. Jest to nisza w jakiej działa firma, która 

daje ogromne perspektywy wzrostu.  

Pod koniec 2017 roku firmie udało się nie tylko 

pozyskać nowe sieci handlowe do 

współpracy, ale co ważniejsze wprowadzić 

nowy model współpracy z nimi. O ile do tej 

pory biznes odbywał się w modelu tzw. 

bazowym, to od połowy 2017 w fazie testów, 

a od 2018 roku w fazie efektywnego 

wdrożenia – procesy sprzedażowe 

realizowane są w coraz większym stopniu w 

modelu biznesu centralnego. Ta forma 

współpracy w ocenie zarządu będzie motorem 

napędowym istotnego wzrostu przychodów i rentowności firmy w najbliższych latach. Wymaga jednak zbudowana przez 

Spółkę bazy płynnościowej (kapitału obrotowego).  
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Model bazowy polega na tym, że firma znalazła się na listach oficjalnych dostawców w sieciach handlowych, ale to 

poszczególne sklepy tych sieci podejmują decyzję o 

zakupach w firmie. Jest to model bardzo stabilny i 

przewidywalny, ale wzrost wolumenów jest uzależniony 

od akwizycji pojedynczych placówek czyli rozbudowy 

działu handlowego, co zabiera czas i angażuje więcej 

środków.   

 Model centralny to wejście z dostawami bezpośrednio 

na poziom centrali, która zamawia towary i sama je 

dystrybuuje (oznacza to de facto niższe koszty transportu 

oraz nie wymaga nakładów inwestycyjnych na wzrost 

powierzchni magazynowej i obsługi logistycznej). 

Ponadto zapewnia skokowy wzrost liczby sklepów z 

których prowadzona jest sprzedaż produktów spółki, 

dzięki wsparciu handlowemu central sieciowych oraz 

efektywnościom logistycznym.  

  

  

  

Spółka zarządza polskimi półkami w sklepach sieci niemieckich z którymi współpracuje.  
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4.14.2.   Opis rynku  

Niemiecki rynek żywności jest największym rynkiem w Europie z dwóch powodów:  

  

1) Dużej  liczby  

mieszkańców  

2) Dużej  siły 

 nabywczej mieszkańców  

Jednym z kluczowych 

parametrów oceny potencjału rynku 

jest siła nabywcza ludności, poniższe 

badanie międzynarodowej firmy GfK 

pokazuje jak się rozkłada siła 

nabywcza (tzw. indeks siły nabywczej) 

w poszczególnych krajach 

europejskich, gdzie ciemno czerwony 

to największa wartość indeksu, 

niebieski  

najniższa. Średnia europejska 

reprezentowana jest przez obszar o 
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kolorze żółtopomarańczowym. Rynek niemiecki według przedstawianego badania ma największy potencjał mierzony siłą 

nabywczą ludności, a jednocześnie jest to kraj o największej populacji w UE.  

 Niemiecki rynek żywności jest szacowany w zakresie sprzedaży detalicznej na 216 mld EUR rocznie - dane za 2016 rok z 

badań USDA Foreign Agricultural Service. Z raportu wynika bardzo kluczowa informacja dla strategii DAS Najlepsze z Polski 

S.A. – mianowicie rynek handlu detalicznego jest mocno skonsolidowany i stabilny, co w efekcie oznacza, że praktycznie nie 

ma szans na pojawienie się nowej istotnej konkurencji na rynku (tzn. nowej sieci sprzedaży detalicznej). Z drugiej strony 

uzyskanie tzw. Listingów centralnych oraz otwarcie współpracy z centrami dystrybucyjnymi wymaga specjalistycznej wiedzy 

w zakresie wymagań rynku niemieckiego oraz stosowanych procedur kontraktowania i dostaw. Istotną przewagą 

konkurencyjną Spółki jest również budowany przez ostatnie lata wizerunek DAS jako wiarygodnego dostawcy na rynek 

niemiecki.  Dzięki temu, że firma posiada już umowy z największymi sieciami dystrybucji, jej możliwości wzrostu sprzedaży są 

bardzo duże.  

Import żywności do Niemiec to 57 mld EUR rocznie (dane za 2016 r.). Struktura importu zaprezentowana jest w tabeli poniżej:  

Austria  Polska  Belgia  Francja  Hiszpania  Włochy  Holandia  Inne EU  USA  inne  

5%  6%  8%  8%  9 %  10%  26%  12%  2%  14%  

  

Pozwala to szacować import z Polski na poziomie ok. 3,5 mld euro.  

Na ten moment największe sieci handlowe operujące w segmencie żywnościowym (dane za 2017) to:  

Roczna sprzedaż żywności      (mln EUR)  
 

Ilość sklepów  

Edeka Group,                    63.140    
Edeka    6.596  

  Netto  4.218  

Schwarzt Group,   44.988  
Lidl  3.219  

  Kaufland  660  

Rewe Group,   43.503  
Rewe  4.987  

  Penny  2.160  

Aldi Group,   34.399  
Aldi Sud  1.890  

  Aldi Nord  2.250  

Metro Group,   14.845  
Real  282  

  Metro  104  

Kilka dodatkowych danych niemieckiego rynku detalicznego:  
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  Konsolidacja, nasycenie rynku, silna konkurencja i niskie ceny, to kluczowe cechy niemieckiego  

detalicznego rynku żywności. 

Pięć największych sieci 

sklepów spożywczych 

(EDEKA, REWE, Grupa 

Schwarz, ALDI, METRO) 

stanowi około 90% całego 

rynku. Rynek niemiecki w 

większości zdominowany jest 

przez krajowych graczy. Jest 

to  

szczególnie widoczne w 

odniesieniu do segmentu 

hipermarketów, supermarketów i sklepów dyskontowych. Niemieccy konsumenci są postrzegani jako przewidywalni i stabilni 

w tym, co cenią sobie w sieciach dystrybucji (sklepach), co przekłada się na dużą lojalność klientów. Powyższe powoduje, że 

prawdopodobnie w najbliższej przyszłości na rynku nie pojawiają się istotni nowi gracze. Najlepszym dowodem na to jest 

niepowodzenie Walmartu w stworzeniu w Niemczech sieci dystrybucji. Dobre i stale poprawiane relacje Spółki z największymi 

sieciami niemieckiej dystrybucji stanowią o silnej pozycji i perspektywach stabilnego, szybkiego wzrostu sprzedaży DAS 

Najlepsze z Polski S.A.  

Dyskonty i supermarkety dominują w handlu detalicznym w Niemczech. Wzrost dyskontów zwalnia z powodu 

nasycenia rynku i trwającego trendu w kierunku zakupów w supermarketach w wygodnych lokalizacjach miasta. Razem ze 

wzrostem urbanizacji i zmianą stylu życia konsumentów, coraz więcej osób w Niemczech wybiera zakupy w super marketach 

– sieci dyskontów próbują temu przeciwdziałać, między innymi poszerzając asortyment – np. poprzez wyroby lokalne. 
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Dodatkowo, dyskonty są coraz bardziej skupione na jakości produktu, nawet przy nieco wyższej cenie, co dla markowych 

produktów żywnościowych z Polski, postrzeganych jako wysokojakościowe, stanowi ważny impuls wzrostu sprzedaży. Jest to 

dodatkowa szansa dla DAS Najlepsze z Polski na wzmocnienie pozycji w segmencie dyskontowym.   

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym spółce jest wielkość populacji Polaków żyjących w Niemczech i zwiększająca się 

rzesza nowych emigrantów zarobkowych z Polski. W Niemczech pojawił się trend na pojawienie się sklepów spożywczych 

oferujących specjalne produkty, takie jak kuchnia międzynarodowa. Jest to również element na którym korzysta DAS Najlepsze 

z Polski S.A., który był pionierem we wprowadzaniu do sieci niemieckich półek z polskimi produktami (pierwszy listing centralny 

w EDEKA Rhein-Ruhr uzyskany w 2010 roku).  

Zakupy spożywcze online są dalej rynkiem niszowym w Niemczech. Analitycy spodziewają się jednak w przyszłości 

zmian w tym obszarze w związku z pojawieniem się na rynku niemieckim Amazon Fresh. Na ten moment firma uważnie 

obserwuje tę niszę, szukając kolejnych kanałów ekspansji. Prawdopodobnie (rozmowy trwają), pierwszym krokiem spółki w 

tym kierunku, dzięki bardzo dobrze rozwijającej się współpracy z siecią Rossmann, będzie zaistnienie w kanale sprzedaży 

internetowej tej sieci.  

4.14.3.   Obecna sytuacja firmy  

Biznes operacyjny prowadzony poprzez spółkę zależną. Spółka polska pełni funkcję właścicielską i nadzorczą nad biznesem 

operacyjnym prowadzonym poprzez spółkę DAS Beste aus Polen GmbH w Niemczech. Na ten moment w planach Zarządu 

jest pozostawienie spółki polskiej wyłącznie jako spółki holdingowej, bez działalności operacyjnej. Dzięki temu możliwe będzie:  

1) Oszczędność kosztów (nie powielanie struktur operacyjnych).  

2) Zmniejszenie ryzyka podatkowego i związanych z tym kosztów obsługi prawnej (ceny transferowe).  

3) Ułatwienie zarządzania i raportowania bieżącego.  

Opisując paletę asortymentową Spółki zależnej należy wskazać, że Spółka prowadzi dystrybucję produktów m.in.  

takich marek jak:  
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Partnerami Spółki po stronie niemieckiej są takie sieci jak:  

 – największa sieć handlowa działająca w Niemczech, specjalizująca się w sprzedaży produktów 

spożywczych, posiadająca w Niemczech ponad 13 tys. sklepów z obrotami przekraczającymi 60 mld EUR 

rocznie. Na ten moment firma współpracuje z czterema z siedmiu central regionalnych tej sieci i siecią Netto 

(formatem dyskontu w ramach Grupy EDEKA). W najbliższych planach jest  

poszerzenie tej współpracy o kolejne centrale. Obecnie Grupa DAS posiada listingi centralne w czterech centralach sieci: 

EDECE MINDEN-HANNOVER, EDECE RHEIN-RUHR, EDECE SUD-WEST. Grupa EDEKA jest obecnie największym 

kontrahentem Spółki, której udział dystrybucyjny szacuje się na poziomie ponad 56%., zaznaczając, że relacje biznesowe z 

każdą z central regionalnych są oddzielnym biznesem.  

 - W Q3’2017 Spółka nawiązała współprace z kolejną spółką zależną Grupy EDEKA –  

Netto Marken-Discount AG & Co. KG – jest to sieć sklepów typu dyskont dysponująca  

dystrybucją na 4158 placówkach, zaopatrywanych przez 19 centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych na terenie całych 

Niemiec.  

Ponadto firma współpracuje z mniejszymi markami Grupy EDEKA:   

  i siecią:    

  

 – druga/trzecia największa sieć handlowa działająca w Niemczech. Obecnie Spółka współpracuje z 

kilkudziesięcioma sklepami sieci w regionie REWE Dortmund, w planach  

jest poszerzenie współpracy o kolejne sklepy w tym regionie i kontakt z innymi regionami grupy REWE. Cała sieć liczy około 7 

tys. sklepów.  

  – w wyniku działań restrukturyzacyjnych pod koniec 2017 r. firma rozpoczęła  

współpracę z tą siecią, posiadającą na terenie całych Niemiec ponad 2 tys. sklepów zaopatrywanych przez 7 centrów 

logistycznych. Rossmann jest również obecny poza granicami Niemiec - z ponad 1680 sklepami w Polsce, na Węgrzech, w 

Czechach, Turcji i Albanii. Obecnie Spółka ma uzgodniony z siecią centralny listing kilku produktów marki własnej Billy Tiger, 

ale rozpoczyna również współpracę dostarczając pierwszy produkt pod markę własną Rossmanna,  Ponadto Spółka prowadzi 

rozmowy z kolejnymi działami zakupowymi tej sieci.   
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W kontekście analizy rynku niemieckiego warto odnotować, że na ten moment firma współpracuje z największymi 

dystrybutorami żywności w Niemczech odpowiadającymi za ponad 50% sprzedaży żywności. Współpraca ta cały czas się 

rozwija i jest poszerzana, co w kontekście cechy rynku jaką jest zakończona już konsolidacja i stabilność, zapewnia firmie 

szanse na niezakłócony, długoterminowy rozwój, poprzez ciągłe poszerzanie współpracy z głównymi graczami rynku 

niemieckiego. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na fakt, iż rynek niemiecki charakteryzuje się bardzo dużą 

hermetycznością jeśli chodzi o dostęp nowych firm do współpracy z sieciami niemieckimi. Niemieckie sieci handlowe 

szczególnie ostrożnie dopuszczają nowych dystrybutorów do swoich placówek, współpraca taka to zawsze efekt długotrwałych 

relacji i sprawdzenia wiarygodności partnera w realnej współpracy. Spółka w ostatnich latach z powodzeniem przeszła 

znaczącą liczbę takich procesów, ustawicznie realizuje ścieżki kolejnych dostępów na poziomie centralnych dostaw.  

Z perspektywy Spółki sukces dotąd przeprowadzonych procesów oraz pomyślny przebieg realizowanych obecnie procedur  

dają poczucie stabilności współpracy i gwarancję działalności w niszy bardzo trudno dostępnej dla nowej konkurencji, a 

równocześnie wysoce atrakcyjnej pod kątem możliwości osiągalnej marżowości. Powyższe oceny potwierdza 9 lat obecności 

Spółki na rynku niemieckim.  

Ostatnimi sukcesami firmy są:   

- dynamiczny rozwój współpracy z siecią Rossmann, Rozwój dystrybucji marki własnej Billy Tiger na seci: DM, BUDNI, 

GLOBUS, EDEKA Minden Hannover 

-   

  

Biznesy centralne są istotnym elementem planów 

rozwojowych spółki. Na chwilę obecną firma oprócz 

 współpracy  z  kontrahentami 

wymienionymi powyżej. prowadzi negocjacje z kolejnymi 

trzema sieciami niemieckimi na temat wprowadzenia do 

sprzedaży produktów Billy Tiger i produktów marki 

własnych sieci handlowych. 

Zarówno tzw. biznes centralny jak i marki własne sieci 

to nowe kategorie biznesowe w firmie. Są one efektem 

prac restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w Spółce 

przez Zarząd.  

  

Marka własna Billy Tiger jest kluczowym elementem 

budowania wartości Spółki, gdyż:  

1. umożliwia szybki rozwój portfolio nowych produktów,  

2. daje dodatkową wartość dla biznesu, umożliwiając sprzedaż marki własnej bez wpływu na główną działalność spółki.  

3. silna marka własna, podnosi wartość spółki. Otwiera nowe rynki i pozyskuje nowych partnerów.  

4. generuje wyższe marże dając elastyczność polityki cenowej oraz tworzy niezależność od producenta  
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Firma posiada lokalizację magazynu w Dortmundzie.Posiadany magazyn w Niemczech oraz jego organizacja i wyposażenie 

są przystosowane do zwiększonych obrotów. Spółka planuje wprowadzenie certyfikatu IFS, który jest niezbędny do dalszego 

rozwoju współpracy z dużymi sieciami niemieckimi. 

W tym miejscu warte podkreślenia jest to, że część dostaw w modelu dystrybucji centralnych nie wymaga angażowania 

własnych zasobów magazynowych,  ponieważ w części możliwe jest utrzymywanie stanów magazynowych i logistyki z Polski 

do centrów logistycznych sieci przez dostawcę (producenta) polskiego. Decydują o tym: jakość serwisu zapewniana przez 

dostawcę, analiza kosztów logistyki i pewność dostaw. Wpływa to na wzrost efektywności finansowej tej działalności, bo nie 

zamraża środków finansowych w stanach magazynowych oraz eliminuje koszt logistyki własnej.  

 

4.15. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych  

W zakresie nakładów inwestycyjnych na środki trwałe Emitent nie poniósł w 2019 r. żadnych znaczących nakładów.  

W zakresie środków trwałych spółka nie dokonała żadnych znaczących inwestycji. 

  

4.16. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym, ugodowym, 

arbitrażowym, egzekucyjnym lub likwidacyjnym - jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć 

istotne znaczenie dla działalności Emitenta  

Według najlepszej wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie były wszczęte żadne postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe, 

arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.  

  

4.17. Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej, 

postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres 

obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy 

Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć 

istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowną informację o braku takich 

postępowań  

Według najlepszej wiedzy Emitenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy wobec Spółki były wszczęte oraz toczyły się postępowania 

przed organami administracji publicznej, postępowania sądowe oraz arbitrażowe:  

1) postępowanie z powództwa TBM sp. z o.o. o zapłatę 87.204,00 zł. Postępowanie zakończyło się zawarciem ugody 

sądowej. Należności z ugody zostały uiszczone.   

2) postępowanie o zwrot dotacji udzielonej Spółce w roku 2013 na kwotę 203.888,00 zł. Spółka porozumiała się w 

zakresie spłaty zobowiązania w ratach (około 14 800 PLN/m-c, koniec spłat: wrzesień 2021). 
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4.18. Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które 

mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców Akcji uprawnień w nich 

inkorporowanych  

Zgodnie z bilansem Emitenta na dzień 31 grudnia 2019 roku, który był przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, na 

wartość zobowiązań Spółki, składają się następujące podstawowe pozycje:  

[ zł ] 31.12.2019 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  4.957.428,53 

Rezerwy na zobowiązania  17.000,00 

Zobowiązania długoterminowe  566.213,15 

Zobowiązania krótkoterminowe  4.284.612,06 

Rozliczenia międzyokresowe  89.603,32 

 

Zgodnie z bilansem Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2019 roku, na wartość zobowiązań Spółki Zależnej, składają się 

następujące podstawowe pozycje:  

[ EUR ] 31.12.2019 

Provisions  104.974,98 

Liabilities  1.088.198,19 

Trade payables  454.215,84 

Liabilities to affiliated companies  67.756,07 

Other liabilities 566.226,28 

 

Emitent będzie dokładał należytych starań aby utrzymać zobowiązania Emitenta i Spółki Zależnej na poziomie adekwatnym do 

rozmiaru prowadzonej działalności operacyjnej i nie zagrażającym terminowemu wywiązywaniu się z nich.  

 

4.19. Informacje o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za 

okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Ofertowym  

W roku obrotowym 2019 oraz do daty Dokumentu Ofertowego nie nastąpiły żadne nietypowe zdarzenia, które mogłyby mieć 

wpływ na wyniki z działalności gospodarczej Grupy.  

 

4.20. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz 

innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, 

zamieszczonych w rozdziale 5 

Po dacie bilansowej zbadanych danych finansowych Emitenta, zamieszczonych w Rozdziale 5, czyli po 31 grudnia 2019 roku, 

nie nastąpiły żadne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Grupy.  
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4.21. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta  

4.21.1. Osoby zarządzające  

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Statutu Emitenta Zarząd składa się z jednej albo większej ilości osób powoływanych przez Radę 

Nadzorczą na okres wspólnej 5-letniej kadencji.   

Kadencja obecnego Zarządu upływa w czerwcu 2021 roku, zaś mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.   

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego Zarząd Emitenta jest jednoosobowy:  

4.21.1.1. Pan Krzysztof Pachoł – Prezes Zarządu  

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji:  

Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: czerwiec 2021 roku  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pan Krzysztof Pachoł posiada wykształcenie wyższe podyplomowe. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu z 

tytułem inżyniera technologa żywności i podyplomowych studiów na SGH w Warszawie z zarządzania finansami osobistymi. 

Uzyskał również tytuł doradcy finansowego na EAFP w Warszawie.  

Przebieg kariery zawodowej:  

W latach 1998 -2008 pracował w branży finansowo ubezpieczeniowej. Od roku 2009 zasiada w zarządzie DAS Najlepsze z 

Polski S.A., której jest jednym z twórców i właścicieli.  

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 

Emitenta:  

Pan Krzysztof Pachoł nie wykonuje poza Emitentem działalności, które miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.   

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 

lat, Pan Krzysztof Pachoł był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo 

wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

KP Enterprise sp. z o.o. – na datę Dokumentu Ofertowego Prezes Zarządu oraz wspólnik posiadający 99,92% udziałów Spółki.  

DAS Beste aus Polen GmbH (spółka zależna DAS Najlepsze z Polski S.A.) – na datę Dokumentu Ofertowego Prezes Zarządu  

DAS Najlepsze z Polski S.A. – na datę Dokumentu Ofertowego Prezes Zarządu i akcjonariusz  

AK Trust & Partners P. Duda Spółka Jawna – na datę Dokumentu Ofertowego wspólnik uprawniony do reprezentacji podmiotu 

(spółka nie prowadzi działalności);  

A&K Trust Karolak Pachoł Spółka Jawna –wspólnik uprawniony do reprezentacji podmiotu (spółka wykreślona z KRS);  

AK Trust Finance Spółka z o.o.– na datę Dokumentu Ofertowego członek zarządu podmiotu (spółka nie prowadzi działalności);  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Pachoł został skazany prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawy o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za 

analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat 

Pan Krzysztof Pachoł otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego:  

Pan Krzysztof Pachoł w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 

obcego.  
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W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Pachoł nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo lub oszustwo   

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Krzysztof Pachoł pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego:  

Pan Krzysztof Pachoł sprawował do czerwca 2016 r funkcję członka zarządu w spółce Zakład Produkcji Spożywczej sp. z o.o. 

w likwidacji, co do której oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak majątku pozwalającego na pokrycie co 

najmniej kosztów likwidacji.  

g) informacja, czy Pan Krzysztof Pachoł prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Pan Krzysztof Pachoł nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

h) informacja, czy Pan Krzysztof Pachoł figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Pan Krzysztof Pachoł nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

 

4.21.2. Osoby nadzorujące  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Emitenta Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 członków, powoływanych 

i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3-letnią kadencję.   

Obecna wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 30 października 2023 roku, zaś mandaty jej Członków 

wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 

2023.   

Na dzień udostępnienia Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:  

1. Pan Łukasz Widera - Członek Rady Nadzorczej 

2. Pan Artur Błasik - Członek Rady Nadzorczej  

3. Pan Artur Rola  - Członek Rady Nadzorczej  

4.21.2.1. Pan Łukasz Widera –Członek Rady Nadzorczej  

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji:  

Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30 października 2023 roku  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pan Łukasz Widera posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Wrocławska, Informatyka i Zarządzanie, mgr inż., 2004 

r). Pan Łukasz Widera jest Analitykiem Biznesowym w Fream S.A. od 2012. W latach 2009-2012 prowadził działalność 

gospodarczą w Introit Łukasz Widera. Był Starszym Architektem Systemów i Oprogramowania w Siemens SDC w latach 

2004-2009. 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Pan Łukasz Widera nie wykonuje poza Emitentem działalności, które miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.    
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d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Łukasz 

Widera był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni 

funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

Pan Łukasz Widera jest wspólnikiem w spółkach: A+D Sp. z o.o., ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg oraz GhZ Team Sp. z 

o.o., ul. Trzech Kotwic 11, 49-300 Brzeg. Poza Emitentem Pan Łukasz Widera zasiada w radach nadzorczych Fream S.A., 

ul. Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, 15.01.2018, A+D Sp. z o.o., ul. Starobrzeska 67, 49-305 Brzeg, od 

05.2017, GhZ Team Sp. z o.o., ul. Trzech Kotwic 11, 49-300 Brzeg, od 2003. 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Widera został skazany prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawy o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz 

Widera otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego:  

Pan Łukasz Widera w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których 

mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 

z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 

obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Widera nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów 

zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo lub oszustwo.   

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Łukasz Widera pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego:  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Łukasz Widera nie sprawował funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu, 

w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacja.  

g) informacja, czy Pan Łukasz Widera prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do 

działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Pan Łukasz Widera nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

h) informacja, czy Pan Łukasz Widera figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Pan Łukasz Widera nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

4.21.2.2. Pan Artur Błasik – Członek Rady Nadzorczej  

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji:  

Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30 października 2023 roku  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pan Artur Błasik ukończył studia (1997 – 2002) na Politechnice Częstochowskiej - Wydział Elektryczny. Specjalność: 

Automatyzacja Procesów Przemysłowych. W latach 2004 – 2005 ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania 

Logistycznego przy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2011 Podyplomowe 

Studia Akademia Menadżerska - Nowoczesna Praktyka Zarządzania Firmą – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie. 



Dokument Ofertowy DAS Najlepsze z Polski S.A.   

  

  

 56  

  

  

Przebieg kariery zawodowej: 

Usługi Doradcze Artur Błasik       2012 r. - do obecnie 

Dyrektor Operacyjny – Zakłady Przetwórstwa Mięsnego KAWIKS Sp.j.                    2015 – 2020 r. 

Dyrektor ds. Rozwoju – Zakład Przetwórstwa Mięsnego GROT Sp. z o.o. i Sp.j.        2012 - 2015 r. 

Prezes Zarządu – Zakład Produkcji Spożywczej KRZĘTLE Sp. z o.o.                         2007 – 2011 r. 

Członek Zarządu – KOMANDOR Warszawa S.A.                                                         2004 - 2007 r. 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Pan Artur Błasik nie wykonuje poza Emitentem działalności, które miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.    

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Artur 

Błasik był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni 

funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

W ostatnich 3 latach Pan Artur Błasik nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem spółek 

prawa handlowego.  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat Artur Błasik został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawy o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur 

Błasik otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego:  

Pan Artur Błasik w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa 

w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z 

dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 

obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Błasik nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo lub oszustwo.   

i) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w 

okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Artur Błasik pełnił funkcje 

członka organu zarządzającego lub nadzorczego:  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Błasik nie sprawował funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu, 

w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacja.  

j) informacja, czy Pan Artur Błasik prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Pan Artur Błasik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

k) informacja, czy Pan Artur Błasik figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Pan Artur Błasik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 

1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

4.21.2.3. Pan Artur Rola – Członek Rady Nadzorczej  
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a) funkcja pełniona w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji:  

Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 30 października 2023 roku  

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:  

Pan Artur Rola uzyskał absolutorium Politechniki Warszawskiej na wydziale automatyka i robotyka. Jest doświadczonym 

managerem i finansistą specjalizującym się w doradztwie transakcyjnym oraz inwestycjach na rynku private equity. Pomaga 

firmom w przygotowywaniu, wdrażaniu i nadzorowaniu procesów inwestycyjnych od etapu kreowania koncepcji przez 

pozyskanie finansowania aż po strategię wyjścia. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, 

kierowaniu przedsiębiorstwami oraz konsultingu.   

Obecnie pełni funkcję nadzorcze i zarządcze w kilku spółkach działających w różnych branżach, a także prowadzi własną 

działalność deweloperską i inwestycyjną.    

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:  

Pan Artur Rola nie wykonuje poza Emitentem działalności, które miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.   

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Artur 

Rola był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni 

funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:  

- Capital Bridge Investments Consulting Sp. z o.o. - na datę Dokumentu Ofertowego wspólnik,  

- Capital Bridge Investments Consulting Sp. z o.o. sp.k.- na datę Dokumentu Ofertowego wspólnik, 

 - Capital Bridge Investments Sp. z.o.o. – na date Dokumentu Ofertowego wspólnik oraz Członek Zarządu 

- Lemongrass sp.z o.o. s.k. - na datę Dokumentu Ofertowego Prezes Zarządu oraz wspólnik,  

- Lemongrass sp.z o.o. - na datę Dokumentu Ofertowego Prezes Zarządu oraz wspólnik,  

- Pride - Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. - Prezes Zarządu oraz wspólnik, na Date Dokumentu Ofertowego spółka 

wykreślona z rejestru, 

- Pride - Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. – Prezes zarządu oraz wspólnik, na datę Dokumentu Ofertowego spółka 

wykreślona z rejestru,  

- Origin Otwock I Sp. z o.o. S.K.A. - na datę Dokumentu Ofertowego członek rady nadzorczej,  

- Origin Investments sp. z o.o. - na datę Dokumentu Ofertowego wspólnik,  

- Kioskpolis Holding S.A. .- na datę Dokumentu Ofertowego członek rady nadzorczej,  

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Rola został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o 

obrocie, Ustawy o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 

przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur 

Rola otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 

handlowego:  

Pan Artur Rola w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w 

art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 

26 października 2000 r. o giełdach towarowych, oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego.  

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Rola nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 

lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego za przestępstwo lub oszustwo.   

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 

najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Artur Rola pełnił funkcje członka organu 

zarządzającego lub nadzorczego:  
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W okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Rola nie sprawował funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotu, w 

którym miałyby miejsce przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacja poza - Pride - Inwestycje 

Kapitałowe sp. z o.o. - Prezes zarządu oraz wspólnik, likwidacja oraz Pride - Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. – Prezes 

zarządu oraz wspólnik, likwidacja.  

g) informacja, czy Pan Artur Rola prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:  

Pan Artur Rola nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek 

konkurencyjnej osoby prawnej.  

h) informacja, czy Pan Artur Rola figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:  

Pan Artur Rola nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 

r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

  

4.22. Prognozy wyników finansowych Emitenta  

Emitent nie publikuje prognoz.  

  

4.23. Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu  

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym 

Zgromadzeniu:  

Akcjonariusz 
liczba akcji 

 

udział w kapitale 
zakładowym 

udział w głosach na WZ 

Krzysztof Pachoł i podmiot powiązany  32 707 647  38,45%  44,93%  

Lemongrass  sp. z o. o. sp. k  4 706 595  5,53%  4,95%  

Pozostali*   47 646 862  56,01%  50,12%  

Razem  85.061.104  100,00%  100,00%  

 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym 

Zgromadzeniu po uwzględnieniu emisji akcji serii K:  

Akcjonariusz liczba akcji 
udział w kapitale 

zakładowym 
udział w głosach na WZ 

Krzysztof Pachoł i podmiot powiązany  32 707 647  38,45%  44,93%  

Lemongrass sp. z o. o. sp. k  4 706 595  5,53%  4,95%  

Razem  37 414 242       43,99%      49,88%  
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5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE  
5.1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2019  
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5.2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 

obrotowy 2019 
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5.3.  Niezaudytowane dane finansowe jednostki zależnej Emitenta za rok obrotowy 2019  
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5.4. Niezaudytowane dane finansowe pro forma (bilans oraz rachunek zysków i strat) Emitenta na dzień 30 

września 2020 roku.  

Zamieszczone w niniejszym punkcie dane finansowe są danymi pro forma, tzn. przy ich sporządzeniu nie dokonywano 

czynności przewidzianych wyłącznie na dzień bilansowy, np. nie dokonywano wyceny aktywów i pasywów w zakresie 

aktualnych kursów walutowych; nie dokonywano odpisów (np. na należności wątpliwe, na uratę wartości itp.); nie dokonywano 

aktualizacji wy ceny istotnych składników majątku (w szczególności dotyczy to aktywa finansowego w postaci 100% udziałów 

w spółce zależnej). 

AKTYWA    Na 2020-09-30   Na 2019-12-31  

Nazwa pozycji   PLN   PLN  

Aktywa trwałe   16 103 414,37   16 070 841,23  

 Wartości niematerialne i prawne       56 240,00  -    

  Koszty zakończonych prac rozwojowych -    -    

  Wartość firmy -    -    

  Inne wartości niematerialne i prawne 56 240,00  -    

  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne -    -    

 Rzeczowe aktywa trwałe    2 764,26  4 699,20  

  Środki trwałe     2 764,26     4 699,20  

  Środki trwałe w budowie -    -    

  Zaliczki na środki trwałe w budowie -    -    

 Należności długoterminowe -    -    

  Od jednostek powiązanych -    -    

  Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -    -    

  Od pozostałych jednostek -    -    

 Inwestycje długoterminowe 16 044 410,11  16 044 410,11  

  Nieruchomości -    -    

  Wartości niematerialne i prawne -    -    

  Długoterminowe aktywa finansowe   16 044 410,11    16 044 410,11  

   w jednostkach powiązanych 16 044 410,11    16 044 410,11  

    udziały lub akcje 16 044 410,11  16 044 410,11  

   w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -    -    

   w pozostałych jednostkach -    -    

  Inne inwestycje długoterminowe -    -    

 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -          21 731,92  

  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -        21 731,92  

  Inne rozliczenia międzyokresowe -    -    

Aktywa obrotowe 223 809,33    674 110,20  

 Zapasy        67 051,88     80 286,68  

  Materiały -    -    

  Półprodukty i produkty w toku -    -    

  Produkty gotowe -    -    

  Towary       67 051,88       80 286,68  

  Zaliczki na dostawy i usługi -    -    

 Należności krótkoterminowe   56 281,96  366 415,12  

  Należności od jednostek powiązanych -    240 063,19  

   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: -    240 063,19  

    do 12 miesięcy -     240 063,19  

    powyżej 12 miesięcy -    -    

   inne -    -    

  

Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale -    -    

  Należności od pozostałych jednostek 56 281,96  126 351,93  

   z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   4 519,29  883,70  

    do 12 miesięcy 4 519,29  883,70  

    powyżej 12 miesięcy -    -    

   

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych   51 762,67   125 468,23  



Dokument Ofertowy DAS Najlepsze z Polski S.A.   

  

  

120  

  

  

   inne -    -    

   dochodzone na drodze sądowej -    -    

 Inwestycje krótkoterminowe     100 475,49    227 408,40  

  Krótkoterminowe aktywa finansowe 100 475,49  227 408,40  

   w jednostkach powiązanych -    -    

   w pozostałych jednostkach 10 000,02  10 000,00  

    udziały lub akcje -    -    

    inne papiery wartościowe -    -    

    udzielone pożyczki 10 000,02  10 000,00  

    inne krótkoterminowe aktywa finansowe -    -    

   środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   90 475,47  217 408,40  

    środki pieniężne w kasie i na rachunkach 90 475,45  217 408,40  

    inne środki pieniężne 0,02  -    

    inne aktywa pieniężne -    -    

  Inne inwestycje krótkoterminowe -    -    

 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    -    

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy -    -    

Udziały (akcje) własne -    -    

    AKTYWA RAZEM   16 327 223,70  16 744 951,43  

       
PASYWA    Na 2020-09-30   Na 2019-12-31  

Nazwa pozycji   PLN   PLN  

Kapitał (fundusz) własny 10 739 392,12  11 787 522,90  

 Kapitał (fundusz) podstawowy 8 506 110,40    8 506 110,40  

 Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4 313 164,47   4 313 164,47  

  nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) -    -    

 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: -    -    

  z tytułu aktualizacji wartości godziwej -    -    

 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: -    -    

  tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki -    -    

  na udziały (akcje) własne -    -    

 Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 031 751,97  -    

 Zysk (strata) netto - 1 048 130,78  - 1 031 751,97  

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

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 587 831,58  4 957 428,53  

 Rezerwy na zobowiązania -    17 000,00  

  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego -    -    

  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne -    -    

  Pozostałe rezerwy -       17 000,00  

   długoterminowe -    -    

   krótkoterminowe -       17 000,00  

 Zobowiązania długoterminowe 4 412 013,24  566 213,15  

  Wobec jednostek powiązanych 1 522 068,74  -    

  Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -    -    

  Wobec pozostałych jednostek 2 889 944,50   566 213,15  

   kredyty i pożyczki 2 889 944,50  566 213,15  

   z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -    -    

   inne zobowiązania finansowe -    -    

   zobowiązania wekslowe -    -    

   inne -    -    

 Zobowiązania krótkoterminowe   1 175 818,34   4 284 612,06  

  Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 158 035,06  152 775,68  

   z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: -    -    

    do 12 miesięcy -    -    

    powyżej 12 miesięcy -    -    

   inne 158 035,06    152 775,68  

  

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

                               
-    

                               
-    

  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1 017 783,28  4 131 836,38  
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   kredyty i pożyczki   705 884,85  3 593 969,09  

   z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -    -    

   inne zobowiązania finansowe -    -    

   z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:    54 323,40     215 155,02  

    do 12 miesięcy      54 323,40    215 155,02  

    powyżej 12 miesięcy -    -    

   zaliczki otrzymane na dostawy i usługi -    -    

   zobowiązania wekslowe -    -    

   

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych      256 142,00      321 011,44  

   z tytułu wynagrodzeń -    -    

   inne 1 433,03    1 700,83  

  Fundusze specjalne -    -    

 Rozliczenia międzyokresowe -         89 603,32  

  Ujemna wartość firmy -    -    

  Inne rozliczenia międzyokresowe -       89 603,32  

   długoterminowe -    -    

   krótkoterminowe -      89 603,32  

    PASYWA RAZEM 16 327 223,70  16 744 951,43  

 

 

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)  
Nazwa pozycji   01.01-30.09.2020  

      PLN  

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 247 100,69  

 od jednostek powiązanych                               246 140,69  

 Przychody netto ze sprzedaży produktów                                      960,00  

 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość 
ujemna) 

                                                        
-    

 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki          -    

 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             246 140,69  

Koszty działalności operacyjnej                    714 083,40  

 Amortyzacja                        1 934,94  

 Zużycie materiałów i energii                       1 305,86  

 Usługi obce                   395 131,53  

 Podatki i opłaty, w tym:                 4 065,69  

  podatek akcyzowy      -    

 Wynagrodzenia                91 003,00  

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                          804,78  

  emerytalne                                    -    

 Pozostałe koszty rodzajowe                       7 467,42  

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   212 370,18  

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) - 466 982,71  

Pozostałe przychody operacyjne            28 300,49  

 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   -    

 Dotacje      -    

 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    -    

 Inne przychody operacyjne     28 300,49  

Pozostałe koszty operacyjne              1,97  

 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -    

 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -    

 Inne koszty operacyjne 1,97 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) - 438 684,19  

Przychody finansowe     65 539,41  

 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -    

  od jednostek powiązanych, w tym: -    

   w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -    

  od jednostek pozostałych, w tym: -    
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   w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale -    

 Odsetki, w tym:   5 122,43  

  od jednostek powiązanych   5 122,00  

 Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:       -    

  w jednostkach powiązanych       -    

 Aktualizacja wartości aktywów finansowych       -    

 Inne                            60 416,98  

Koszty finansowe                    653 254,08  

 Odsetki, w tym:                    293 868,50  

  dla jednostek powiązanych                      45 421,72  

 Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: -    

  w jednostkach powiązanych -    

 Aktualizacja wartości aktywów finansowych -    

 Inne        359 385,58  

Zysk (strata) brutto (F+G-H) - 1 026 398,86  

Podatek dochodowy        21 731,92  

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)     -    

Zysk (strata) netto (I-J-K) - 1 048 130,78  

 

5.5. Niezaudytowane dane finansowe pro forma (bilans oraz rachunek zysków i strat) jednostki zależnej 

Emitenta za okres 1 stycznia - 30 września 2020 roku.  

Zamieszczone w niniejszym punkcie dane finansowe są danymi pro forma, tzn. przy ich sporządzeniu nie dokonywano 

czynności przewidzianych wyłącznie na dzień bilansowy, np. nie dokonywano wyceny aktywów i pasywów w zakresie 

aktualnych kursów walutowych; nie dokonywano odpisów (np. na należności wątpliwe, na uratę wartości itp.); nie dokonywano 

aktualizacji wy ceny istotnych składników majątku. 

INTERIM BALANCE SHEET 

 
DAS Beste aus Polen GmbH 
Einzel-u. Großhandel, Import und Export 
von Lebensmitteln und Alkohol 
Dortmund 

       

ASSETS    EQUITY AND LIABILITIES   

          

Description 30.09.2020 30.09.2019  Description 30.09.2020 30.09.2019 

 EUR EUR   EUR EUR 

       

Purchased concessions, 
industrial and similar rights 
and assets and licences 
in such rights and assets 4 767,75 6,00  Subscribed capital 685 000,00 685 000,00 

       

Other equipment, 
operating and office 
equipment 17 393,43 14 992,59  Capital reserves 2 986 476,84 2 956 476,84 

       

Finished goods and 
merchandise 171 682,91 97 743,25  

Accumulated losses 
brought forward -4 254 896,06 -3 823 213,20 

       

Prepayments (inventories) 27 905,58 0,00  

Net income for the 
financial year 509 029,43 -241 654,25 
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Trade receivables 682 410,49 356 977,89  Deficit not covered 74 389,79 423 390,61 

       

Receivables from affiliated 
companies 61 000,00 0,00  Other provisions 50 728,05 19 646,06 

Liablts to affltd comp, due 1-5 years      

    Trade payables 645 643,80 448 581,38 

Other assets 190 556,07 46 999,70  

of which due within 
one year EUR 645.643,80 
(EUR 448.581,38)   

of which from shareholders 
EUR 137.166,00 (EUR 13.166,00)       

    

Liabilities to affiliated 
companies 0,00 82 108,42 

Cash-in-hand, central 
bank balances, bank 
balances and cheques 14 115,00 60 504,53  

of which due within 
one year EUR 0,00 
(EUR 82.108,42)   

       

Prepaid expenses 10 711,79 14 132,87  Other liabilities 558 560,96 464 411,58 

    

of which taxes EUR 
26.222,68 (EUR 10.831,84)   

Deficit not covered by equity 74 389,79 423 390,61  

of which social security 
EUR 5.875,59 (EUR 
1.284,46)   

    

of which due within 
one year EUR 125.004,79 
(EUR 105.511,58)   

      

of which due after more 
than one year EUR 
433.556,17 
(EUR 358.900,00)     

       

Total assets 1 254 932,81 1 014 747,44  Total equity and liabilities 1 254 932,81 1 014 747,44 

           

         
  
  

INTERIM INCOME STATEMENT from 01.01.2020 to 30.09.2020   

   

DAS Beste aus Polen GmbH 
Einzel-u. Großhandel, Import und Export von Lebensmitteln und 
Alkohol 
Dortmund   
      

 01.01.-30.09.2020 01.01.-30.09.2019 

Description EUR EUR 

   
Sales 5 009 156,06 2 938 828,75 

   
Income from reversal of provisions 0,00 55,70 

   
Miscellaneous other operating income 19 165,89 0,00 

   
Cost of raw materials, consumables and supplies 
and of purchased merchandise -3 533 031,89 -2 172 082,25 

   
Cost of purchased services -5 169,45 2,26 
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Wages and salaries -334 163,49 -395 845,85 

   
Social security, post-employment and other 
employee benefit costs -73 886,48 -73 553,84 

   
Depreciation, amortisation and write-downs   

   
Amortisation and write-downs of intangible fixed assets 
and depreciation and write downs of tangible fixed assets -5 207,36 -4 240,30 

   
Occupancy costs -116 718,36 -118 749,15 

   
Insurance premiums, fees and contributions -7 548,78 -7 686,90 

   
Cost of third-party repairs and maintenance -3 042,30 -14 060,36 

   
Vehicle fleet expenses -60 510,92 -67 327,11 

   
Advertising and travel expenses -5 782,27 -9 966,69 

   
Selling and distribution expenses -216 406,05 -217 703,80 

   
Miscellaneous operating costs -137 339,77 -99 266,40 

   
Miscellaneous other operating expenses -3 476,93 0,00 

   
Other interest and similar income 25,00 0,00 

   
Interest and similar expenses -3 289,97 0,00 

of which from affiliated companies EUR 1.126,97-(EUR 0,00)   

   
Taxes on income -13 743,50 0,00 

   
Other taxes 0,00 -58,31 

     

   
Net income for the period 509 029,43 -241 654,25 
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6. ZAŁĄCZNIKI  
 

6.1.  Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta  
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6.2. Jednolity tekst Statutu Emitenta  

 

Tekst jednolity 

STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 

DAS Najlepsze z Polski z/s w Warszawie 

 

I. Firma i siedziba Spółki. 

§1. 

Spółka działa pod firmą: DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która 

brzmi DAS Najlepsze z Polski S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego. --------------------------------------------  

§2. 

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§3 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

§4. 

1. Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.  

2. Spółka, na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki 

organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego, jak również 

uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

II. Przedmiot działalności Spółki. 

§5. 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest nastawiona na zysk działalność gospodarcza prowadzona na własny rachunek lub w 

pośrednictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą w następującym zakresie:- 

1) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – (46.17.Z), 
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2) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z) 

3) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------  

4) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z), -----------------------------------------  

5) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B), -----------------------------------------------------------------------------------------  

6) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z), -----------------------------------------------------  

7) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (46.37.Z), ----------------------------------------------------------------------------------  

8) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z), 

9) Transport drogowy towarów (49.41.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z), ----------------------  

12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z), ----------------------------------------  

13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z), -----------  

14) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych 

(46.15.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów 

skórzanych (46.16.Z), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z) , -------------------------------  

17) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z), ---------------------------------------------------  

18) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (46.41.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------  

19) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (46.43.Z), --------------------------------------------------------------------  

21) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (46.44.Z),  ------------------ 

  

22) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------  

23) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), ---------------------------------------------------  

24) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z), -----------------------------------  

25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z), -------------------------------------------  

26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z), ---------------------------  

27) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------  

28) Pozostałe zakwaterowanie (55.90.Z),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

29) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A), ------------------------------------------------------------------------------------  

30) Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B), ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

31) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z), ------------------------------------------  

32) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z), -------------------------------------------------------------------------------------  

33) Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------  

34) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------  

35) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----------------------------------------------------------------------  

36) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), ----------------------------------------------------------  

37) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z), --------------------------------  

38) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), -----------------------------  

39) Działalność portali internetowych (63.12.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

40) Działalność agencji informacyjnych (63.91.Z), -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), ------------------------------------  

42) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z), ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

43) Leasing finansowy (64.91.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

44) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych (64.99.Z), -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

45) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z), ------------------------------  

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

47) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (66.21.Z), -------------------------------------------------------  

48) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z), --------------------------------------------------------------------------------  

49) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (66.29.Z), --------------------------------------------------  

50) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (66.30.Z), -----------------------------------------------------------------------------------  

51) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), -------------------------------------------------------------------------------  

52) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), ------------------------------------------------------  
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53) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------  

54) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), --------------------------------------------------------------------------  

55) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), -------------------------  

56) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z), ----------------------------------------------------------------------------  

57) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), ------------------------------------  

58) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

59) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A), --------------------------------------------  

60) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),--------------------------------------------  

61) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),----------------------------  

62) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), ---------------------------------------------  

63) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z), ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

64) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), ----------------------------------------------------------------------  

65) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), ----------------------------------  

66) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z), -----------------------------------------------------------------------------  

67) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z), ----------------------------------------------------  

68) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), -----  

69) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), --  

70) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), -----------------------------------------------------------------  

71) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), ----------------------------------------------------------------  

72) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie 

biura (82.19.Z),  

73) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z), --------------------------------------------------------------------------------------  

74) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), ----------------------------------------------------------------  

75) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), -----------------------------------------------------------------  

76) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), ----  

77) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),--------------------------------------------------------------  

78) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z), 

to jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności (PKD) kodami, powołanymi wyżej przy poszczególnych 

przedmiotach działalności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu 

państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po 

uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji. ------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli 

uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co 

najmniej połowę kapitału zakładowego. -------------- 

 

§6. 

1. Spółka wraz z podmiotami powiązanymi może działać w ramach grupy i współpracować z innymi w ramach prowadzonej 

działalności. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Dla realizacji celu wynikającego z działania, o którym mowa w ust. 1, Spółka może podejmować różne przedsięwzięcia, w tym 

świadczyć usługi specjalistyczne na rzecz wybranych podmiotów powiązanych. ----------------------------------------------------------  

3. Zasady i formy realizacji przedsięwzięcia ustala Zarząd. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

III. Kapitały Spółki. 

§7. 

Kapitały własne Spółki tworzą: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1) kapitał zakładowy, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) kapitał zapasowy, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3) kapitały rezerwowe lub fundusze celowe, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§8. 
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1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 8.506.110,40 zł (osiem milionów pięćset sześć tysięcy sto dziesięć złotych czterdzieści 

groszy)) i dzieli się na 85.061.104 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto cztery) akcje o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na: 

- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 

(jeden milion złotych), 

- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30.000 

(trzydzieści tysięcy złotych), 

- 30.900.000 (trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 3.090.000 (trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), 

- 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja uprawnia 

do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 zł (jeden 

milion złotych), 

 23.300.000 (dwadzieścia trzy miliony trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, serii F, o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 2.330.000 dwa miliony trzysta trzydzieści złotych), 

- 2.241.174 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii 

G Spółki, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 224.117,40 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto siedemnaście 

złotych czterdzieści groszy), 

- 819.930 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, o łącznej 

wartości nominalnej wynoszącej 81.993 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote). 

2. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w terminie nie 
dłuższym niż 3 (trzy) lata, o kwotę nie wyższą niż 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----------------------  

 

3. Wykonując upoważnienie do docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym 
mowa w ust. 3, Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne. 

 

4. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych w celu przeprowadzenia podwyższenia kapitału 
zakładowego w ramach kapitału docelowego, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem 
okresu, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, 
o którym mowa w ust. 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

5. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji Spółki dotyczącego każdego 
podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 3. ------------  

 

§9. 

1. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach 

zbiorowych. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej 

dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału 

zapasowego lub kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek 

handlowych. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Zarząd upoważniony jest do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, w 

szczególności w depozycie prowadzonym  przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA., emitowanych przez Spółkę 

papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi 

przez Spółkę papierami wartościowymi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 10. 
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1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 §1 

Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być 

umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie. ------------------------  

3. Umorzenia akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzane 

akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------  

4. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne 

Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 11. 

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje uprawniające do subskrybowania 

akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa). ---------------------------------------  

2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 12. 

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------  

2. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe są tworzone, o ile obowiązek ich tworzenia wynika z treści obowiązującego prawa, 

bądź też z podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------  

3. Kapitały rezerwowe, fundusze celowe oraz nadwyżki zapasowego ponad wysokość określoną zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu 

spółek handlowych mogą zostać użyte na cele wskazane uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------  

4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, kapitał zapasowy w wysokości określonej zgodnie z art. 396 §1 i §5 Kodeksu 

spółek handlowych może zostać użyty jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym. ---------  

 

§ 13. 

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

1) Zarząd,  

2) Rada Nadzorcza, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 

§ 14. 

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powołanych przez Radę Nadzorczą na 

wspólną, pięcioletnią kadencję. 

2. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----------------------------------------------------------------------  

3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie 

finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. ----------------------------------------------------------------  

4. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go, także przed upływem kadencji, ze 

składu Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów 

pozostałych członków Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę, powołania lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 15. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w 

postępowaniu przed sądem i poza nim. Każdy z członków zarządu jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw 

Spółki. 

2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych 

organów Spółki i zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie 
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gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez organy Spółki w granicach 

ich kompetencji. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu 

Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem. -------------------  

4. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy 

członek Zarządu – samodzielnie. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 16. 

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a 

także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu członkowie Zarządu są 

zobowiązani wspólnie ustalać tryb pracy Zarządu. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 17. 

1. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym zasady premiowania, świadczeń prowizyjnych, 

wynagradzania za sukces i tym podobne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę 

Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 18. 

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych  przez Walne Zgromadzenie. ---------  

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------  

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----------------  

4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. --------------------------------  

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady. ------------------------  

6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej utraci zdolność do 

podejmowania uchwał, pozostali członkowie Rady uprawnieni są do kooptacji jednego lub większej liczby członków Rady, tak 

by w skład Rady Nadzorczej wchodziły co najmniej trzy osoby lub też większa ilość osób w przypadku, gdy przepisy prawa 

wymagają, aby Rada Nadzorcza liczyła co najmniej pięć osób.---------------------------------------------------------------------------------  

7. Dokonany zgodnie z ustępem poprzedzającym wybór członka lub członków Rady Nadzorczej musi zostać zatwierdzony przez 

najbliższe Walne Zgromadzenie, które powinno zostać niezwłocznie zwołane przez Radę Nadzorczą w trybie dozwolonym 

przez postanowienia Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zatwierdzenia 

przez Walne Zgromadzenie wyboru nowego członka lub członków Rady dokonanego w trybie kooptacji. Walne Zgromadzenie 

dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Czynności nadzorcze i decyzje 

podjęte w okresie od powołania (kooptacji) do podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o niezatwierdzeniu powołania, 

przez członka Rady lub przy udziale członka Rady, którego powołania w trybie kooptacji nie zatwierdzono – są ważne. 

8. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem 

mandatów pozostałych członków Rady. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 19. 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o 

przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i innych właściwych przepisów prawa, a 

każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. ---------------------------------------  

2. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od 

Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. ---------------------------------------------  

3. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę 

Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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§ 20. 

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej - poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, 

postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy. --------------------------------------------------------------  

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z 

księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty, -------------------------------------------------------------------------  

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2), ------  

4) badanie i opiniowanie przedstawionych przez Zarządu planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa,---------------------------  

5) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń oraz gwarancji, na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na 

zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki i na tworzenie jednostek, o których mowa w §5, -----------------------------------  

6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego 

Zgromadzenia, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki, ------------------------------------------------  

8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu, zawieranie innych umów z członkami Zarządu, ----------------  

9) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, ----------------------

-- 

10) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce 

lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny - w charakterze wspólnika lub członka władz, ------------------

-- 

11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować 

swoich funkcji, --------------------------------------- 

12) określenie - zgodnie z dyspozycją art. 348 §4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty 

dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia, ---------------------------------------

-- 

13) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, ----------- 

14) wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa z art. 433 §3 Kodeksu spółek 

handlowych,  

15) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy, ------------------ 

16) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w 

nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ----------------------------------------- 

17) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacje z 

prawem pierwszeństwa, ------------------------------------- 

18) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -------------------------------------- 

19) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ------------------------------ 

20) akceptowanie warunków każdego wprowadzonego w Spółce programu motywacyjnego. - 

 

§21. 

1.  Rada Nadzorcza wybiera za swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch 

Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza 

może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. ------------------------------  

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. 

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. --------------  

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na 

wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie 

zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając 

datę, adres miejsca i proponowany porządek obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, za wyjątkiem sytuacji przewidzianej postanowieniami ust. 10 

lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego za zgodą pozostałych członków Rady Nadzorczej. -------------------  

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem 

innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw 

wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad 

oraz obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego (lub Wiceprzewodniczącego). ------  

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego. -----------------------------------------------  

9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady 

Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.  Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, telefaksu lub Internetu, w sposób umożliwiający wzajemne 

porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom 

Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce 

pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego 

przewodnictwem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11.  W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą nie cierpiąca 

zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez 

Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść 

uchwał.  

12.  Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 10 i ust. 11 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----------------------------------------------------  

13.  Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 §2 Kodeksu spółek 

handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 

10.  

14.  Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza 

nie zdecyduje inaczej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§22. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -------------  

2.  Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne 

wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

§23. 

1.  Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.-------------------------------------------------------------------------------  

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w przypadkach i w sposób określony przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek 

handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest 

reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia 

poszczególnych spraw do porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a także inne podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia na podstawie 

właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§24. 

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez pełnomocnika, a także 

członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie 

Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem akcji uprzywilejowanych zgodnie ze 

statutem.  

3. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek 

handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. --------------------------------------------------------------------  

5. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to jest w miejscowości Łodzi, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu lub Wrocławiu. ----------------  
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§25. 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. ---------------------------------  

2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy 

jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia 

uchwały.  

 

§26. 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw 

i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. --------------------------------------------------------------  

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----------------------------------------------------------------------------  

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

rok obrotowy,  

2) udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ---------------------------------------------------------  

3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ---------------------------------------------  

4) podział zysku lub pokrycie straty, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------  

6) umarzanie akcji,  

7) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień 

dywidendy) oraz określenie terminu (dnia) wypłaty dywidendy, ---------------------------------------------------------------------------------  

8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, ----------------------------------------  

9) użycie kapitału zapasowego Spółki, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10)  tworzenie funduszy celowych, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11)  zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa 

rzeczowego,  

12)  połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

13)  odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, -------------------------------------------------------------------------------  

14)  powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, ----------------------------------  

15)  uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -------------------------------------------------------------------------------------------------  

16)  zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17)  wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawianie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -  

18) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19) dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub wprowadzone na mocy 

właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia Statutu uznają w tym zakresie kompetencje innego 

organu Spółki,  

20) rozwiązanie Spółki.  

3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania 

wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.  -----------------------------------------------------  

 

V. Postanowienia końcowe. 

§27. 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do podziału zysku 

albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzenia do rozpatrzenia i 

zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny. -  

3. Zysk Spółki, przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa w tym zakresie, może być przeznaczony w szczególności na:  

1) odpisy na kapitał zapasowy, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych tworzonych w Spółce, ----------------------------------------------  

3) inwestycje,  

4) dywidendę dla akcjonariuszy, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) 

oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego 

Zgromadzenia nie określa dnia wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. ---  

5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego 

rewidenta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----------------------------  

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku 

obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady 

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

7. Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że właściwy przepis prawa przewiduje inny 

tryb dokonywania ogłoszeń. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§28. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw 

szczególnych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Założycielami Spółki są: Katarzyna Bielska Tomasz Rafał Brocki, Anna Bui Ngoc, Michał Bybrowski, Mieczysław 

Zbigniew Dańko, Krzysztof Ryszard Dmoch, Elżbieta Agnieszka Emerich, Monika Joanna Flejszman, Katarzyna Gilewska 

– Zagrodzińska, Lilla Goc, Monika Ewa Gronkiewicz, Paweł Idzikiewicz, Tomasz Karolak, Barbara Halina Karolak, Tomasz 

i Barbara Halina małżonkowie Karolak, Agata Renata Karolak, Michał Kiljan, Bogdan i Helena małżonkowie Korszak, 

Grzegorz Kowalski, Maciej Jakub Kun, Tomasz Leszek i Magdalena Klaudia Wnorowska małżonkowie Kuryś, Kazimiera 

Anna Leśniak, Joanna Izabela Łuczaj, Andrzej Klimiuk, Ewa Mickiewicz, Krzysztof Ludwik Mielańczuk, Krystyna 

Niedzielska, Wioletta Urszula Nowicka, Filip Maciej Nowicki i Joanna Grażyna Krzemińska, Piotr Marek Nowicki, Marek 

Nowicki, Barbara Parda Głomska, Małgorzata Perkowska, Mirosław Józef Pierzchała, Bożena Janina Pierzchała, 

Mirosław Romuald i Maria Jadwiga małżonkowie Pokrzywińscy, Ireneusz Tomasz Popławski, Wojciech Marek Radomski, 

Jolanta Rajecka, Tomasz Rogalski, Joanna Roszko – Banyś, Galia Simeonova – Konach, Iwona Wioletta Skarżyńska, 

Piotr Stopczyk, Mirosław Waśkiewicz, Anna Ewa Witkiewicz, Zygfryd Ryszard i Anna Łodzińska małżonkowie Witkiewicz, 

Krystian Konrad Zatorski, AK TRUST&PARTNERS P. DUDA Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, GV 

POUGHKEEPSIE COMPANY LDT z siedzibą w Larnace na Cyprze. --------------------------------------------------------------------  

Tekst jednolity sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 10 września 2019 r . 

 

  

6.3. Treść podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Spółki nie zarejestrowanych 

przez sąd, w tym Uchwały Emisyjnej  

„Uchwała nr 10 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki pod firmą DAS NAJLEPSZE Z POLSKI Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie 

z dnia 30 października 2020 roku 

w sprawie 

i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w subskrypcji zamkniętej, (ii) 

zmiany statutu Spółki 

 

§1 
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Stosownie do art. 430 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) uchwala co następuje:-------------------------

-- 

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą 

niż 1.493.889,60 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć 60/100 złotych), tj. 

z kwoty 8.506.110,40 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześć tysięcy sto dziesięć złotych 40/100) do kwoty nie niższej 

niż 8.506.110,50 zł (słownie: osiem milionów pięćset sześć tysięcy sto dziesięć złotych 50/100) oraz do kwoty nie wyższej 

niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez emisję:--------------------------------------- 

a. akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie niższej niż 1 (jedna) akcja i nie wyższej niż 14.938.896 

(czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o numerach od I 

000.000.001 do I 14.938.896 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: „Akcje Serii I”).----- 

2. Objęcie Akcji Serii I nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych.------------------- 

3. Cena emisyjna akcji serii I wynosić będzie 0,22 PLN (dwadzieścia dwa grosze) za każdą Akcję.-----------------

-- 

4. Akcje Serii I mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.----------------------------------------------------------

-- 

5. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do złożenia oświadczeń o wysokości objętego kapitału zakładowego 

w ramach emisji akcji serii I, jak również do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki w wyniku 

emisji.----------------------------------------------------------------- 

6. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 r.-----------------------------------------------

- 

7. Na podstawie art. 432 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie określa dzień prawa poboru 

na 6 listopada 2020 r.-----------  

 

§2 

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego 

Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I, a w szczególności do:----------------------

-- 

a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I przy czym zapisy nie będą przyjmowane 

po 31 marca 2021r.--------- 

b) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii I.----------------- 

 

§3 
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Zmienia się statut Spółki (dalej: „Statut”) w ten sposób, że § 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:-

- 

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie mniej niż 8.506.110,50 zł (osiem milionów pięćset sześć tysięcy sto 

dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 

85.061.105 (osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięć) i nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) 

akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć złotych) każda, w tym na:-- ----------------------------------------------------------------  

- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 

1.000.000 (jeden milion złotych),------------------------------------------------------------------------------------- 

- 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 30.000 

(trzydzieści tysięcy złotych),------------------------------------------------------------------------------------- 

- 30.900.000 (trzydzieści milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 

nominalnej wynoszącej 3.090.000 (trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),----------------------  

- 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej 

wynoszącej 750.000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),-------------------------------------------- 

- 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja 

uprawnia do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu, serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 zł 

(jeden milion złotych),------- 

- 23.300.000 (dwadzieścia trzy miliony trzysta) akcji zwykłych na okaziciela, serii F, o łącznej wartości 

nominalnej wynoszącej 2.330.000 zł (dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych),--------------------------------- 

- 2.241.174 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na 

okaziciela serii G Spółki, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 224.117,40 zł (dwieście dwadzieścia cztery tysiące 

sto siedemnaście złotych czterdzieści groszy),--  

- 819.930 (osiemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki, 

o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 81.993 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote),-

--- 

- nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 14.938.896 (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy 

osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, serii I, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie mniej 

niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.493.889,60 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset 

osiemdziesiąt dziewięć 60/100 złotych).”------------------------------ 

 

§4 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone 

niniejszą uchwałą.--------  

 

§5 
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Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”------------------------------- 

 

„Uchwała nr 11 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Spółki pod firmą DAS NAJLEPSZE Z POLSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2020 

roku   

w sprawie 

zmian statutu Spółki 

 

§1 

Stosownie do art. 430 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Spółki DAS Najlepsze z Polski Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) dokonuje następujących zmian statutu 

Spółki:------------------------------------------------- 

 

1. §1 uzyskuje brzmienie:----------------------------------------------------- 

„Spółka działa pod firmą: DAS NZP Spółka Akcyjna, skrócona firma:  DAS NZP S.A.”----------------------------------

-- 

 

2. W §10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:---------------------------------- 

„5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw akcji bez 

pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”----------------------------------------------- 

 

3. §15 ust. 3 uzyskuje brzmienie:-------------------------------------------- 

„3. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do reprezentowania Spółki Prezes Zarządu jest 

uprawniony jednoosobowo, pozostali członkowie Zarządu są uprawnieni do reprezentowania Spółki wraz z innym 

członkiem Zarządu lub z prokurentem.”--------------------------  

 

§2 

Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

niniejszą uchwałą.----------------- 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” 
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6.4.  Wzór zapisu na Akcje Serii I 

 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII I 

SPÓŁKI DAS NAJLEPSZE Z POLSKI S.A. 

Niniejszy dokument stanowi zapis na Akcje zwykłe na okaziciela serii I spółki Das Najlepsze z Polski S.A. z siedzibą w Warszawie o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowane w ramach przysługującego akcjonariuszom prawa poboru. Akcje serii I emitowane są na 

mocy Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Das Najlepsze z Polski SA z dnia 30 października 2020 roku. Akcje serii I 

przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w ww. uchwale, Dokumencie Ofertowym Akcji serii I i niniejszym formularzu 

zapisu. 

1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): ....................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: ........... Miejscowość: ........................................ 

 Ulica: ......................................................................................................Numer domu: ......... Nr mieszkania:......... 

3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ................................................................................................. 

4. Adres do korespondencji (e-mail, telefon kontaktowy): ............................................................................................ 

5. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie 

posiadających osobowości prawnej: .......................................................................................... 

6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ................................................................................... 

7. Liczba posiadanych Jednostkowych Praw Poboru w chwili składania zapisu: ............................................................... sztuk 

(słownie: …………………………………………………………………………...........................……………………....…) 

Dowód posiadania jednostkowych praw Poboru:\ 

  Okazanie odcinków Akcji Istniejących*    ........................ (słownie: ……………………………......................................) 

  Okazanie zaświadczenia depozytowego*  ........................ (słownie: ……………………………......................................) 

9. Liczba posiadanych Jednostkowych praw Poboru wykorzystanych do złożenia zapisu: ............................................... sztuk 

(słownie: …………………………………………………………………………...........................……………………....…) 

10. Cena emisyjna Akcji serii I wynosi  - 0,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa grosze) 

11. Liczba subskrybowanych Akcji serii I:  

  ZAPIS PODSTAWOWY*    ........................ (słownie: ……………………………......................................) 

  ZAPIS DODATKOWY*  ........................ (słownie: ……………………………......................................) 

12. Łączna kwota wpłaty na Akcje serii I: .................................zł (słownie:...................................................................................) 

13. Forma wpłaty na Akcje:.................................................................................................................................... 

Uwaga: Wpłaty na akcje w formie przelewu bankowego winny być realizowane na rachunek bankowy wskazany w Dokumencie 

Ofertowym. Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu 

wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek 

i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor. Terminy  

niezdefiniowane w niniejszym zapisie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.    

Oświadczenia Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 

- akceptuję brzmienie Statutu Spółki,  
- akceptuję treść Dokumentu Ofertowego i warunki Publicznej Oferty Akcji serii I określone w Uchwale Emisyjnej, dokumencie 

Ofertowym i niniejszym zapisie, Zapoznałem się i akceptuję czynniki ryzyka związane z ofertą i nabywaniem Akcji, 
- zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii I zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie Ofertowym, 
- dane osobowe  objęte zapisem przekazuję dobrowolnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji serii I, przyjmuję do wiadomości treść przekazanej mi na stronie 
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internetowej Emitenta Informacji o przetwarzaniu ww. danych. 
 

............................................................... ....................................................................... 

(data i podpis inwestora) (data przyjęcia zapisu, podpis i pieczęć przyjmującego zapis) 

 

* właściwe zaznaczyć „x” 
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6.5.  Definicje i objaśnienia skrótów  

  

Akcje akcje Emitenta 

Akcje Istniejące Akcje Emitenta serii A, B, C, D, E, F, G, H. 

Akcje Oferowane,  
Akcje Serii I, Akcje serii I  

akcje zwykłe na okaziciela Emitenta serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie 

14.938.896 sztuk 

Aneks do Dokumentu 

Ofertowego lub Aneks  

Informacja o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu Ofertowego lub o 

znaczących czynnikach mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii I, zaistniałych w okresie od 

udostępnienia Dokumentu Ofertowego lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu 

do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego, udostępniana Inwestorom niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji w 

sposób, w jaki został przekazany Dokument Ofertowy  

Cena Emisyjna  Cena emisyjna Akcji Serii I wynosi 0,22 zł (za jedną Akcję Serii I)  

Dokument Ofertowy, 

Dokument  
Niniejszy Dokument Ofertowy, sporządzony w związku z Ofertą Akcji Serii I  

DAS Beste aus Polen 

GmbH,  

Spółka Zależna 

DAS Beste aus Polen GmbH, spółka prawa niemieckiego zależna od Emitenta, adres: Kortental 75, 

44149 Dortmund 

Dzień Prawa Poboru 
6 listopada 2019 r. – dzień, według którego ustalone zostało nabycie prawa pierwszeństwa objęcia 

Akcji  Serii I 

DAS Najlepsze z Polski S.A., 

Emitent,  
Spółka   

DAS Najlepsze z Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 00000452537  

Grupa, Grupa Emitenta 
Grupa kapitałowa, w której jednostką dominującą jest Emitent, a jedyną jednostką zależną - DAS Beste 

aus Polen GmbH 

Inwestor  Osoba składająca zapis na Akcje Oferowane.   

Jednostkowe Prawo Poboru Prawo Poboru w zakresie wynikającym z posiadania w Dniu Prawa Poboru jednej Akcji Istniejącej  

k.s.h., KSH  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych   

KDPW, Depozyt, Krajowy 

Depozyt  
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie  

KNF  Komisja Nadzoru Finansowego  

KRS  Krajowy Rejestr Sądowy  

MSiG  Monitor Sądowy i Gospodarczy  
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MSR  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości  

MSSF  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  

NWZ  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  

Oferta  

  
Subskrypcja zamknięta Akcji Serii I przeprowadzona w drodze oferty publicznej, której warunki są 

określone w niniejszym Dokumencie Ofertowym.  

Parytet Stosunek całkowitej liczby Jednostkowych Praw Poboru do całkowitej liczby oferowanych Akcji serii I 

Pcc  Podatek od czynności cywilnoprawnych  

PKD  Polska Klasyfikacja Działalności  

PLN, zł   złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej  

Prawo dewizowe  Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe  

Prawo Poboru 
wynikające z art. 433 KSH prawo pierwszeństwa objęcia Akcji serii I w stosunku do liczby posiadanych 

Akcji Istniejących 

Rada Nadzorcza,  RN  Rada Nadzorcza DAS Najlepsze z Polski S.A.  

Spółka DAS Najlepsze z Polski S.A. 

Spółka Niemiecka, 

Spółka Zależna 
DAS Beste aus Polen GmbH 

Spółki Grupy DAS Najlepsze z Polski S.A. oraz DAS Beste aus Polen GmbH 

Uchwała Emisyjna 

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą DAS NAJLEPSZE Z POLSKI 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie: i) podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w subskrypcji zamkniętej, ii) zmiany statutu 

Spółki 

UOKiK  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

Ustawa o Obrocie  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi   

Ustawa o ochronie 

konkurencji   
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów   

Ustawa o Ofercie  
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych   

Ustawa o rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości   

Ustawa pdof  Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych   

Ustawa pdop  Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych   
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VAT  Podatek od towarów i usług  

WZ  Walne Zgromadzenie  

Zapis Dodatkowy Zapis na Akcje serii I, składany w trybie art. 436 §2 KSH 

Zapis Podstawowy Zapis na Akcje serii I, składany w trybie art. 436 §1 KSH 

ZWZ  Zwyczajne Walne Zgromadzenie  

  

  


