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Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany 
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku 
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”) oraz art. 37a ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o Spółkach publicznych. 

Zgodnie z art. 37a ustawy o ofercie publicznej udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, 
pod warunkiem udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie 
papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych 
oraz warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania 
środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 
oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, nie wymaga oferta 
publiczna, w wyniku które zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia 
jej  ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i  mniej niż 1 000 000 euro.  

Niniejszy Dokument nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu NewConnect ani dokumentu ofertowego, o którym mowa w art. 30 Ustawy o ofercie 
publicznej. Niniejszy Dokument nie był badany ani zatwierdzany przez Organizatora Alternatywnego Systemu 
Obrotu NewConnect lub Komisję Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument może różnić się pod względem 
formy lub treści od przyszłego Dokumentu Informacyjnego (w rozumieniu przepisów Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu), sporządzanego w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów 
finansowych będących przedmiotem oferty publicznej do alternatywnego systemu obrotu na rynku 
NewConnect.  

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich 
decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, 
konsultacją z doradcą inwestycyjnym. 

DATA SPORZĄDZENIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. 

 

FIRMA INWESTYCYJNA ŚWIADCZĄCA USŁUGĘ OFEROWANIA W ZAKRESIE 

ART. 72 PKT 1 I 3 USTAWY O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI 
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Wstęp 
 
Emitent 

 

Nazwa (firma): Broń.pl S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-696 Warszawa, ul. Jana Pankiewicza 3 

Numer KRS:  0000986333 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 369621271 

NIP:  7010808641 

Poczta e-mail:  info@bron.pl 

Strona www: https://bron.pl/ 

 
 
Firma inwestycyjna świadcząca usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi 

 
 
 

Nazwa (firma): Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Poznań 

Adres: 61-131 Poznań, ul. Baraniaka 6 

Numer KRS:  0000371004 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 142721519 

NIP:  7010277149 

Telefon:  +48 61 297 79 27 

Fax:  +48 61 297 79 27 

Poczta e-mail:  biuro@dminc.pl 
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Strona www:  www.dminc.pl / www.crowdconnect.pl  

 
 
Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu: 
 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje: 

• Od 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej 12,50 zł (dwanaście złotych 
pięćdziesiąt groszy) każda. 
 

Cena emisyjna za 1 akcję serii B została ustalona w wysokości 12,50 zł każda (dwanaście złotych pięćdziesiąt 
groszy), co przy średnim kursie 4,7997 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. 
w dniu 19.10.2022 r.) implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na terytorium Unii 
Europejskiej w wysokości 520.865,89 EUR.  
 
Szczegółowe informacje o zasadach dystrybucji papierów wartościowych zostały przedstawione w rozdziale III 
pkt. 7 niniejszego Dokumentu. 
 
Akcje serii B emitowane są na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bron.pl S.A. z siedzibą 
w Warszawie z dnia 14 października 2022 roku (Rep. A nr 10322/2022). Emitent zamierza ubiegać się o 
wprowadzenie akcji serii A oraz B do obrotu na rynku NewConnect w 2023 roku.  
 
Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego ani żaden inny organ nie 
zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów emisji.  
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I. Czynniki ryzyka 
 
Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, 
powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie 
Ofertowym. 
Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego 
wyniki finansowe.  
Emitent zawarł w Dokumencie Ofertowym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki 
ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą 
mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. 
Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich 
zaistnienia ani oceną ich ważności. 
 

1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta 

Ryzyko związane ze spadkiem zainteresowania produktami Spółki 
W ramach dotychczasowej działalności Emitent notował wysoką dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży. W 

2019 roku wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 5.409.532,87 PLN. W 2020 roku przychody ze sprzedaży 

wyniosły 9.339.858,14 PLN. W 2021 roku Emitent wygenerował przychody ze sprzedaży w wysokości 

11.252.872,89 PLN. W 1 poł. 2022 r. Emitent osiągnął 7.999.865,84 PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza 

wzrost o 61% w stosunku do 1 poł. 2021 r. Emitent podejmuje i planuje podejmować szereg działań, które mają 

doprowadzić do wzrostu skali działalności (m.in. wprowadzanie nowych produktów do oferty, nawiązywanie 

współpracy z kolejnymi dostawcami), jednak nie można wykluczyć, iż dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży 

ulegnie istotnemu zmniejszeniu lub, że w wyniku nasycenia rynku przychody ze sprzedaży zaczną spadać. 

Dodatkowym czynnikiem ryzyka, związanym z możliwym ograniczeniem tempa wzrostu przychodów ze 

sprzedaży, jest niedopasowanie nowych kategorii produktowych do oczekiwań klientów Emitenta. Spółka 

zaznacza, iż stara się minimalizować ryzyko nietrafienia w gusta odbiorców poprzez każdorazową dokładną 

analizę rynku potencjalnych konsumentów oraz wprowadzać do oferty produkty, które w najlepszy sposób 

odpowiadają na ich potrzeby. Emitent posiada w swojej ofercie blisko 20 tys. produktów z wielu działów i 

kategorii oraz przeznaczone na różne pory roku, co minimalizuje ryzyko występowania sezonowości. Emitent 

ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. Jednocześnie 

Emitent wskazuje, że w roku 2022 odnotowuje wzrost zainteresowania oferowanymi produktami, co jest 

efektem .in.. wojny w Ukrainie, co w sposób bezpośredni przekłada się na generowane przez Spółkę wyniki 

finansowe 

Ryzyko związane z prowadzoną działalnością marketingową 
Dzięki prowadzonym działaniom marketingowym Emitent co roku odnotowuje wzrost zainteresowania marką 

Broń.pl. Poniższa tabela przedstawia statystyki strony internetowej Emitenta: 
 

2020 r. 2021 r. 1 poł. 2022 r.  
ilość Wzrost 

(do 2019 r.) 
Ilość Wzrost 

(do 2020 r.) 
Ilość Wzrost 

(do 1 poł. 
2021 r.) 

Użytkownicy w serwisie 744 240 35,49% 807 942 7,88% 583 656 44,74% 

Współczynnik konwersji (CVR) 0,41% 0,03% 0,43% 0,02% 0,37% 2,78% 

Średnia wartość koszyka 450,54 zł 20,45% 498,23 zł 9,57% 659,69 zł 35,23% 

Wskaźnik kosztów 
logistycznych 

2,83% -1,74% 2,27% -17,79% 2,31% -3,75% 

Wskaźnik kosztów 
marketingowych 

8,45% 11,77% 9,78% 15,74% 10,52% 4,68% 

Wskaźnik zwrotów 7,27% -23,73% 6,20% -14,63% 4,57% -28,73% 

Średni czas trwania sesji 00:01:15 -2,67% 00:01:15 0,00% 00:01:15 0,00% 

SKU w katalogu produktowym 8377 33,10% 15000 79,06% 18100 20,67% 

Źródło: Emitent 
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Istnieje ryzyko, że pomimo prowadzonych działań marketingowych i ponoszonych w tym celu nakładów Emitent 

nie będzie w stanie utrzymać wysokiej dynamiki wzrostu zainteresowania marką w sieci Internet, jaką prezentuje 

powyższa tabela. 

Do końca 2022 roku Emitent zamierza zwiększyć nakłady na marketing, w tym zwiększyć budżety reklam płatnych 

oraz poprzez artykuły, blogi tematyczne i filmy promocyjne, które pozwolą na umocnienie pozycji Broń.pl jako 

polskiej marki na rynku obronnym. Zarząd Emitenta zaznacza, że posiada duże doświadczenie w prowadzeniu 

kampanii marketingowych. Istnieje ryzyko, że poniesione koszty marketingowe nie przyniosą oczekiwanych 

korzyści w postaci wzrostu przychodów ze sprzedaży, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu kosztów 

prowadzonej działalności. Zarząd Spółki stara się minimalizować wskazany czynnik ryzyka poprzez staranny dobór 

akcji marketingowych i lokalizacji ich przeprowadzania. Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko związane z jakością oferowanych produktów 
Emitent prowadzi działalność polegającą na sprzedaży produktów obronnych. Powodzenie działalności Emitenta 

w znacznej mierze oparte jest na utrzymaniu wymaganej jakości produktów, za które odpowiedzialność ponoszą 

kontrahenci Emitenta. Spadek jakości produktów oferowanych przez Broń.pl S.A. może przyczynić się do 

pogorszenia opinii wśród odbiorców i spadku zainteresowania nimi, a w efekcie może spowodować spadek 

przychodów ze sprzedaży lub konieczność obniżenia cen. Spadek jakości oferowanych produktów poniżej 

wymogów określonych przepisami prawa lub umową stanowiłby równocześnie naruszenie zobowiązań danej 

spółki, będące podstawą odpowiedzialności kontraktowej. Istnieje ryzyko, iż w razie stwierdzenia działania 

niepożądanego produktu, zagrażającemu życiu lub zdrowiu, klienci Emitenta mogą dochodzić swoich roszczeń, z 

związku z czym istnieje ryzyko, iż niektóre produkty oferowane przez Emitenta mogą zostać wycofane z obrotu 

lub przyczynić się do wypłaty odszkodowań przez Spółkę (co jednak nie zdarzyło się w dotychczasowej 

działalności Spółki). Wskazana okoliczność może mieć istotny negatywny wpływ na wizerunek Emitenta, jego 

sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju. Zarząd Emitenta zaznacza, iż w przypadku produktów 

importowanych przechodzą one kontrolę jakości przed wypuszczeniem na rynek. Emitent informuje, że na 

bieżąco monitoruje rynek i reakcje klientów oraz szybko reaguje na sygnały o problemach, które zgłasza 

natychmiastowo do producentów lub importerów. Emitent przywiązuje dużą rolę do obsługi posprzedażowej 

oraz jest w stałym kontakcie z klientami. Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko związane ze współpracą z  kontrahentami Emitenta 
Emitent współpracuje z wieloma dostawcami oraz importuje produkty z wielu krajów i kontynentów, dlatego nie 

identyfikuje ryzyka związanego z ich koncentracją.  Emitent wskazuje, że do realizacji dostaw wykorzystuje do 

tego transport lotniczy, morski, kolejowy i drogowy. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie danej umowy 

mogłoby eksponować Emitenta na pogorszenie wizerunku oraz mieć istotny negatywny wpływ na sytuację 

finansową, majątkową oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Zarząd Broń.pl wskazuje, że posiada długotrwałe 

relacje i silną pozycję negocjacyjną z poszczególnymi partnerami biznesowymi. Emitent ocenia istotność ryzyka 

jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko związane z koncentracją sprzedaży w ramach kanału internetowego 
W I połowie 2022 r.  90% przychodów Emitenta zostało wygenerowane za pośrednictwem sprzedaży 

internetowej. Sprzedaż jest realizowana w szczególności za pośrednictwem własnych sklepów internetowych pod 

nazwą https://bron.pl/, https://hobby4men.com/ oraz takich serwisów sprzedażowych jak Allegro, OLX, Ceneo, 

Shopee, Ebay czy Empik. Istnieje ryzyko, że popularność zakupów on-line w przyszłości zmaleje, co może wywołać 

wzrost popularności sklepów stacjonarnych wśród konsumentów lub np. zwiększona działalność przestępcza w 

sieci, która może zniechęcić klientów do zakupów na rynku e-commerce. Zmniejszenie popularności zakupów 

internetowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta oraz osiągane przez 

niego wyniki finansowe.  Emitent ocenia istotność ryzyka jako niskią, natomiast prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia jako niskie. 
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Ryzyko związane z zarządzaniem i koordynacją zamówień 
Istotnym obszarem działalności Bron.pl S.A. jest zarządzanie i koordynacja zamówień produktów obronnych. 

Emitent dokłada wszelkich starań, aby czas dostawy do odbiorcy był minimalizowany. Przyjęty model wymaga 

od Emitenta utrzymywania na stanie magazynowym zapasów produktów najchętniej kupowanych. Emitent 

podkreśla, iż stara się dywersyfikować dostawców, produkty w ofercie oraz metody transportu. Istnieje ryzyko, 

iż w przypadku ludzkiego błędu lub niewystarczających zasobów ludzkich, terminy realizacji zamówień się 

wydłużą, co może spowodować negatywne opinie ze strony klientów. Wskazana okoliczność może mieć istotny 

negatywny wpływ na wizerunek Emitenta, jego sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju. Emitent ocenia 

istotność ryzyka jako średnią, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko związane z pozyskiwaniem klientów 
Emitent prowadzi działalność głównie w modelu B2C (sprzedaż do klienta indywidualnego) poprzez internet. Co 

istotne, kanał e-commerce odpowiada za około 90% sprzedaży Emitenta w I połowie 2022 r. Tym samym, 

strategia akwizycji klientów ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wyników osiąganych przez Spółkę. W tym 

zakresie Emitent prowadzi szeroko zakrojone działania reklamowe i promocyjne oraz jest obecny na wszystkich 

istotnych platformach sprzedażowych i reklamowych.  

Istnieje ryzyko, że strategie akwizycji i retencji klientów zmniejszą swoją skuteczność. Wskazany czynnik może 

mieć istotny negatywny wpływ na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. Emitent 

zaznacza, iż na bieżąco obserwuje obowiązujące aktualnie trendy i stara się dostosowywać kampanie 

marketingowe do panujących oczekiwań klientów. Ponadto należy dodać, iż Emitent korzysta ze starannie 

wyselekcjonowanych kanałów marketingowych oraz mediów społecznościowych, w których główną grupą 

użytkowników są klienci docelowi Emitenta oraz posiada szeroki asortyment produktowy i na bieżąco monitoruje 

ceny tych produktów. Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko związane z gorszym pozycjonowaniem marek Emitenta w wynikach wyszukiwania 
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość przychodów oraz liczbę sprzedanych produktów Emitenta, 

jest pozycja w wyszukiwarkach internetowych takich jak np. Google. Spadek pozycji w wyszukiwarkach 

internetowych może mieć istotny negatywny wpływ na liczbę odsłon, odwiedzin, wielkość listy mailingowej, 

liczbę użytkowników dokonujących zakupy czy koszt pozyskania klienta. Emitent zaznacza, iż podejmuje działania 

mające na celu utrzymanie wysokich pozycji w wyszukiwarkach internetowych oraz prowadzi działania SEO jak i 

SEM. Emitent zamierza w najbliższym czasie zwiększyć nakłady na content marketing budujący świadomość 

marek Emitenta oraz mający wpływ na pozycjonowanie w wyszukiwarkach. Zgodnie z założeniami Spółki, część 

środków pozyskanych w ramach planowanej emisji akcji stanowić będzie źródło nakładów na optymalizację 

pozycjonowania.  Emitent ocenia istotność ryzyka jako średnie, natomiast prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia jako średnie. 

Ryzyko związane z utrzymywaniem wysokiego stanu zapasów 
Emitent prowadzi działalność sprzedażową produktów obronnych od 2018 roku. Oferowane przez Bron.pl S.A. 

produkty w większości są sprowadzane z zagranicy (m.in. z Chin,Turcji czy USA). Problemy po stronie dostawcy 

mogą spowodować brak dotarcia towaru w terminie, co może przyczynić się do pogorszenia sytuacji finansowej, 

majątkowej Emitenta oraz jego perspektyw rozwoju. Emitent dywersyfikuje strukturę dostawców w celu 

minimalizacji przedmiotowego ryzyka. Istnieje ryzyko, że z uwagi na brak dostępności towaru u dostawców, 

opóźnienia lub inne problemy z transportem zdolność Emitenta do realizowania bieżącej sprzedaży może zostać 

czasowo ograniczona. Potencjalna możliwość opóźnień w łańcuchu dostaw, wymaga od Emitenta utrzymywania 

odpowiedniego stanu zapasów, by zapewnić ciągłość sprzedaży. Utrzymywanie optymalnych stanów 

magazynowych wiąże się z ryzykiem ich uszkodzenia z przyczyn niezależnych od Emitenta (pożar, powódź, błąd 

ludzki itd.), zmiany trendów w modzie oraz zamrożeniem środków pieniężnych w zapasach. Ponadto konieczne 

jest ponoszenie kosztów składowania towarów. Na dzień 31.12.2021 r. stan zapasów wynosił 2.017.198,15 PLN. 

Na dzień 30.06.2022 r. stan zapasów wynosił 3.956.794,24 PLN. Według opinii Emitenta charakter prowadzonej 

działalności wymaga poniesienia wyżej wspomnianych kosztów, a sprowadzane z Chin, Turcji czy USA towary są 

atrakcyjne cenowo i jakościowo. W drodze zdobytego doświadczenia oraz przez rosnące zainteresowanie 
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oferowanymi produktami wśród konsumentów Emitent dokłada wszelkich starań, by dostosować wielkość 

zamawianych od dostawców towarów do identyfikowanego popytu. Emitent ocenia istotność ryzyka jako 

wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko związane z zaostrzeniem prawa do posiadania broni 
Emitent posiada w swojej ofercie produkty strzeleckie i obronne nie wymagające zezwolenia oraz odzież i 

akcesoria survivalowe. Broń palna, tzw. broń ostra stanowi bardzo mały udział w przychodach Emitenta. Emitent 

koncentruje się głównie na produktach strzeleckich i obronnych, na których posiadanie nie jest wymagane żadne 

pozwolenie. Emitent zaznacza, że europejskie przepisy nie traktują ich jako broni, więc ich sprzedaż nie jest 

zagrożona zmianami prawa. Ponadto należy wskazać, że w przypadku zwiększenia możliwości sprzedaży broni 

palnej Emitent jest w stanie zatowarować salon broni palnej i prowadzić sprzedaż broni i amunicji na dużą skalę. 

Istnieje jednak ryzyko, że organy regulacyjne zaostrzą prawo związane z posiadaniem i dostępem do broni, co 

może mieć istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną Emitenta, jego wizerunek oraz perspektywy 

rozwoju. Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako 

niskie. 

Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju 
Zarząd Emitenta wskazuje na szereg działań, które zamierza zrealizować w przedstawionej w rozdziale IV pkt 6.6. 

niniejszego Dokumentu strategii rozwoju do 2024 roku:  

• Dalsza budowa marki i realizacja strategii marketingowej poprzez nakłady marketingowe na promocję 

marki oraz budowę lojalności klientów,  

• Poszerzenie oferty produktowej poprzez zwiększenie stanów magazynowych oraz zwiększenie liczby 

marek oraz produktów w ofercie,  

• Rozwój sklepu internetowego poprzez optymalizację sklepu internetowego pod kątem szybkości 

działania i UX oraz zmiany informatyczne w postaci nowej platformy dla sklepu, która zintegruje obecne 

systemy.  

Istnieje ryzyko, iż Emitent nie zrealizuje jednego, kilku lub wszystkich założeń strategii co będzie miało negatywny 

wpływ na rozwój Spółki, jej wyniki finansowe oraz dalsze perspektywy. Zarząd Emitenta zaznacza, iż 

przedstawiona strategia wzrostu została poparta licznymi analizami i dyskusjami, oraz że jej obecny wygląd jest 

wynikiem wielu wcześniejszych zmian i modyfikacji podjętych w celu zoptymalizowania możliwych do osiągnięcia 

korzyści, przy uwzględnieniu dostępnych w Spółce zasobów. Realizacja przedstawionej strategii rozwoju jest 

także powiązana z ofertą publiczną akcji serii B, której cel dojścia do skutku został ustalony na poziomie 300 tys. 

zł, przy maksymalnym poziomie wpływów w wysokości 2,5 mln zł. W przypadku pozyskania środków na poziomie 

progu emisyjnego Emitent w pierwszej kolejności sfinansuje rozwój funkcjonalności sklepu internetowego . 

Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko związane ze wzrostem cen importowanych produktów 
Emitent większość swoich produktów sprowadza z zagranicy. Produkty importowane są z takich państw jak Chiny, 

USA, czy Turcja. Emitent wykorzystuje do tego transport lotniczy, morski, kolejowy i drogowy. Wzrost cen 

materiałów potrzebnych do produkcji asortymentu Emitenta oraz wzrost opłat za przewóz towarów (np. drogą 

morską, tj. frachtu), może spowodować obniżenie marży na sprzedaży lub sprawić, że importowanie produktów 

z zagranicy będzie dla Emitenta nieopłacalne i Emitent będzie zmuszony zmienić dostawców. Emitent 

odpowiedział na wzrost cen importowanych produktów oraz transportu podniesieniem cen sprzedaży niektórych 

produktów oraz zamierza w przyszłości przerzucać koszty na klientów. Emitent ocenia istotność ryzyka jako 

wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych członków zespołu 
Emitent współpracuje z 20 osobami, głównie na podstawie umowy o pracę. Strategiczne decyzje podejmuje 2-

osobowy Zarząd Emitenta, Dyrektor Finansowy oraz Dyrektor Sprzedaży, który jest odpowiedzialny za 

pozyskiwanie kontraktów i ich realizację, zarządzanie finansami oraz kontrolę finansową, politykę zakupową, 

zatwierdzanie strategii marketingowych i sprzedażowych, podejmowanie działań inwestycyjnych oraz politykę 
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kadrowo-płacową. Działalność Emitenta opiera się na zespole oraz wiedzy i doświadczeniu tego zespołu. Utrata 

kluczowych osób, a także potencjalny problem ze znalezieniem zastępcy może niekorzystnie wpłynąć na 

prowadzoną przez Emitenta działalność, co z kolei może mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową, 

majątkową czy perspektywy rozwoju. Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast 

prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko niezrealizowania zakładanych prognoz finansowych 
Zgodnie z przedstawionymi w rozdziale IV pkt. 6.8. niniejszego Dokumentu prognozami finansowymi, Emitent 
zamierza w 2022 osiągnąć 15,7 mln PLN przychodów w 2022 roku oraz zysk netto na poziomie 0,8 mln PLN, 32,1 
mln PLN przychodów i 1,7 mln PLN zysku netto w 2023 roku. Przedstawione prognozy zakładają m.in. wpływy z 
tytułu emisji akcji oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości około 2,5 mln PLN.  
W przypadku pozyskaniu kapitału równego wartości progu dojścia oferty do skutku, a więc 300 tys. PLN, 
zakładana wartość przychodów w roku 2023 wyniesie 25,7 mln PLN, a zysku netto 1,3 mln PLN. Istnieje ryzyko, 
że w przypadku niepozyskania kapitału przez Emitenta lub w wyniku innych okoliczności, prognozy finansowe nie 
zostaną zrealizowane. Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego 
wystąpienia jako średnie. 
 

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy 
Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie 

stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną 

większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu 

podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje 

przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne 

Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza 

wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, 

przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu 

płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie 

uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także 

inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.  

Z uwagi na intensyfikację wydatków z tytułu nakładów na marketing oraz zatowarowanie, zamiarem Emitenta 

jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za lata 2022-2023. W dalszym horyzoncie wypłata dywidendy 

uzależniona będzie od bieżącej kondycji finansowej Emitenta oraz jego zdolności do generowania nadwyżek 

finansowych. W związku z powyższym, istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie wypłacał dywidendy akcjonariuszom 

w przyszłości. Emitent ocenia istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

jako średnie. 

Ryzyko związane z finansowaniem działalności kapitałem dłużnym 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Emitent finansuje działalność kapitałem dłużnym w postaci 
kredytu w wysokości 1.000.000,00 PLN o oprocentowaniu w wysokości 6% w skali roku.  
Ponadto Emitent finansuje działalność kapitałem dłużnym w postaci pożyczki w wysokości 800.000,00 PLN o 
oprocentowaniu w wysokości 6% w skali roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent częściowo spłacił pożyczkę 
i posiada z tego tytułu zobowiązanie w wysokości 600.000,00 PLN. 
Dnia 14 stycznia 2022 roku Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 
400.000,00 PLN o oprocentowaniu w wysokości 10% w skali roku. Termin spłaty pożyczki przypada dnia 31 
grudnia 2022 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu pożyczka nie została spłacona. Zgodnie z 
zamiarem Emitenta, wskazana pożyczka ma zostać zrefinansowana w ramach kredytu bankowego. 
Dnia 18 października Emitent zawarł umowę kredytu bankowego z ING Bank Śląski na kwotę 500.000,00 zł przy 
oprocentowaniu zmiennym: WIBOR 3M + marża 3,5 p.p.  Umowa została zawarta na okres 5 lat.  
Istnieje ryzyko, że Emitent utraci płynność, w wyniku czego nie będzie w stanie zaspokoić roszczeń wierzycieli. 
Możliwe jest również, że warunki odnowienia lub refinansowania nie będą tak korzystne, jak warunki 
pierwotnego zadłużenia, co w konsekwencji spowoduje wzrost kosztów obsługi tych zobowiązań. Emitent ocenia 
istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie 
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Ryzyko związane z utratą koncesji 
Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i 
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290, z późn. zm.) działalność prowadzona przez Emitenta wymaga koncesji 
udzielanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
Dnia 3 sierpnia 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło Emitentowi koncesji nr B-077/2018 
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją oraz obrotu wyrobami o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesja została udzielona na okres 50 lat. Zgodnie z art. 14 ust.4 
ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 
290, z późn. zm.), przedsiębiorca obowiązany jest powiadomić organ koncesyjny o podjęciu działalności 
gospodarczej w terminie 6 miesięcy od daty wydania koncesji, pod rygorem jej cofnięcia. Należy wskazać, że 
Emitent spełnił ten wymóg. 
Istnieje jednak ryzyko, że Emitent utraci koncesję w wyniku popełnienia innego wykroczenia, co może mieć 
istotny negatywny wpływ na sytuację finansową, majątkową oraz perspektywy rozwoju Emitenta. Emitent ocenia 
istotność ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie 
 

Ryzyko związane z brakiem badania sprawozdania finansowego 
Dnia 27 czerwca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bron.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Zmiana ta została 
zarejestrowana w KRS w dniu 12 sierpnia 2022 r. W związku z tym, Emitent jako spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością nie miał obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2021 rok. W związku z czym, w 
niniejszym Dokumencie nie zostało ukazane sprawozdanie z badania Sprawozdania Finansowego Emitenta przez 
Biegłego Rewidenta za rok 2021. Należy jednak wskazać, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, 
Emitent dokonując zmiany formy prawnej na spółkę akcyjną w 2022 r., będzie miał obowiązek poddania badaniu 
przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2022 rok. Brak badania sprawozdania finansowego za 
2021 rok rodzi  ryzyko, iż w toku badania Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe Emitenta może ulec 
zmianie, co może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta i jego sytuację finansową. Emitent ocenia istotność 
ryzyka jako wysokie, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie.  
 

Ryzyko związane z wygaśnięciem prawa ochronnego do znaku towarowego 
Emitent wskazuje, że jest w posiadaniu pełni praw do domeny internetowej www.bron.pl oraz znaku 
towarowego Hobby4Men. Jednocześnie Emitent wskazuje, że wygasły jego prawa do znaku słowno-graficznego 
"broń.pl". Emitent jest obecnie na etapie składania ponownego wniosku o jego rejestrację. Tym samym istnieje 
ryzyko, że inny podmiot złoży wniosek o rejestrację wskazanego znaku lub zgłosi sprzeciw na etapie jego 
rejestracji. Emitent wskazuje, że w jego ocenie potencjalny spór zostałby rozwiązany na jego korzyść z uwagi na 
możliwość wykazania długiej historii związanej z jego użytkowaniem - m.in. z uwagi na prawa do domeny, 
wcześniej posiadane prawa do znaku towarowego, czy historię działalności spółki. Tym niemniej nie można 
wykluczyć, że Emitent byłby zmuszony do zaprzestania z korzystania ze wskazanego znaku towarowego, co 
istotnie przełożyłoby się na jego sytuację finansową, majątkową i gospodarczą. Emitent wskazuje, że wskazane 
ryzyko dodatkowo jest ograniczane przez dywersyfikację działalności w ramach drugiego sklepu internetowego 
pod adresem hobby4men.com Emitent istotność wskazanego ryzyka ocenia jako wysoką, natomiast 
prawdopodobieństwo jako niskie. 
 

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

Ryzyko związane ze spowolnieniem gospodarczym w Polsce 
Działalność Emitenta jest skorelowana z sytuacją makroekonomiczną panującą na rynkach, na których są lub będą 
świadczone jego usługi, w tym przede wszystkim w Polsce, gdzie koncentruje swoje przychody. Efektywność, a w 
szczególności rentowność prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, uzależniona jest między innymi 
od występującego w kraju tempa wzrostu gospodarczego, poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej i monetarnej, 
jak również poziomu inflacji Wymienione czynniki wywierają pośrednio wpływ na przychody i wyniki finansowe 
osiągane przez Emitenta. Niespodziewane zmiany sytuacji gospodarczej lub długotrwała dekoniunktura mogą 
pogorszyć sytuację finansową gospodarstw domowych oraz wpłynąć bezpośrednio na strukturę wydatków i 

https://www.bron.pl/
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potencjalny koszyk zakupowy. Produkty oferowane przez Bron.pl S.A. należą do grupy produktów, które w 
przypadku pogorszenia się sytuacji gospodarczej a zarazem poziomu życia ludności może skutkować rezygnacją 
klientów z oferty Emitenta i spadkiem jego dochodów. Obecna koniunktura gospodarcza nie sprzyja polepszeniu 
warunków życia społeczeństwa ze względu na wojnę na Ukrainie, kryzys energetyczny w Europie oraz 
zacieśnianie polityki monetarnej państw na całym świecie. Wszystkie te czynniki wywierają pośrednio wpływ na 
przychody i wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Mogą także wywierać wpływ na realizację założonej przez 
Spółkę strategii rozwoju. Wskazane okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową 
i perspektywy rozwoju Spółki. Emitent ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako 
średnie, ze względu na niepewną sytuację gospodarczą oraz jej korelację z wydatkami konsumentów. 
 

Ryzyko zmian regulacji podatkowych 
Niestabilność i nieprzejrzystość systemu podatkowego, zarówno w Polsce jak i w innych krajach, spowodowana 
zmianami przepisów i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące 
zasady opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 
sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez 
Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko wystąpienia zmian przepisów podatkowych, które 
mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 
finansowych Spółki. Na bieżąco monitorowane są zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów 
podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię 
rozwoju do występujących zmian. Zarząd Emitenta ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia przedmiotowego 
ryzyka jako niskie ze względu na korzystanie z zewnętrznego, wyspecjalizowanego biura księgowo-
rachunkowego, co niweluje konieczność bieżącego śledzenia zmian i wykładni przepisów podatkowych, a 
istotność opisywanego ryzyka jako średnią ze względu na wzmożone zmiany podatkowe w Polsce.  
 

Ryzyko związane z prawem pracy  
W związku z tym, iż jednym ze składników kosztowych Emitenta są wynagrodzenia stanowiące 7,4% kosztów oraz 
powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, Emitent narażony jest na ryzyko zmian 
legislacyjnych związanych z minimalnym poziomem wynagrodzeń w gospodarce (płaca minimalna) oraz zmian 
związanych z opodatkowaniem umów o pracę (podatek jednolity) w przypadku zatrudnienia w przyszłości na 
takiej umowie. Wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni są w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie), 
w związku z tym wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania tego typu umów (zmiany w zabezpieczeniu 
socjalnym pracowników) może negatywnie odbić się na wysokości ponoszonych kosztów z tytułu wynagrodzeń. 
Ponadto, istotne są również wszelkie regulacje związane z zatrudnianiem obcokrajowców, a ich zaostrzenie może 
narazić Emitenta na dodatkowe ryzyko związane z pozyskaniem pracowników. Zarząd Emitenta ocenia 
prawdopodobieństwo wystąpienia rzeczonego ryzyka jako średnie ze względu na zmieniające się przepisy 
dotyczące płacy minimalnej w Polsce, jednocześnie poziom istotności ryzyka oceniony został jako niski ze względu 
na małą liczbę zatrudnionych  pracowników.  
 

Ryzyko związane z krajowym i międzynarodowym otoczeniem prawnym 
Bron.pl S.A. jest narażony na ryzyko zmian regulacji w otoczeniu prawnym, w którym Emitent prowadzi 
działalność. Regulacje prawne mogą ulegać zmianom, a przepisy prawa nie zawsze są stosowane przez sądy oraz 
organy administracji publicznej w sposób jednolity. Niektóre budzą wątpliwości co do interpretacji ze względu na 
ich niejednoznaczność, przez co możliwe jest ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych oraz 
narażenie Emitenta na ryzyko podnoszenia roszczeń przez inne podmioty w przypadku przyjęcia niewłaściwej 
wykładni prawnej. Przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które w ostatnich 
latach ulegały częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawo 
handlowe oraz prawo ochrony danych osobowych. W przyszłości zmianom mogą ulegać w szczególności przepisy 
dotyczące nowoczesnych technologii oraz własności intelektualnej, w tym prawo autorskie. Ponadto, w związku 
z ciągłym postępem technologicznym nie można jednoznacznie wskazać, jak mogą zmienić się przepisy regulujące 
obszary dotknięte takim postępem. Nie można wykluczyć, że zmiany przepisów prawa będą miały negatywny 
wpływ na Emitenta. Wystąpienie jednego lub kilku z powyższych czynników ryzyka może mieć istotny negatywny 
wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Emitenta.  
Ponadto na poziomie prawa europejskiego, jak i polskiego, procedowane są zmiany w zakresie ułatwienia 
dostępności do różnego rodzaju broni. W ocenie Emitenta, oczekiwane zmiany regulacyjne w zakresie dostępu 
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do broni i amunicji wynikające z projektu zmian w ustawie o broni i amunicji, powinny mieć pozytywny charakter 
na zakres oferty Spółki i zainteresowanie potencjalnych odbiorców. 
 

Ryzyko związane z konsolidacjami podmiotów konkurencyjnych  
Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Emitenta mogą 
doprowadzić do wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia pozycji Emitenta 
na rynku krajowym i międzynarodowym. Taka sytuacja może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną i 
wyniki finansowe Emitenta. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez opracowaną strategię rozwoju oraz skuteczną 
egzekucję opracowanej strategii marketingowej oraz zwiększanie nakładów marketingowych na kanały, które 
generują najwyższą stopę zwrotu oraz posiadają największy potencjał pozyskiwania nowych klientów. Zarząd 
Emitenta ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka jako średnie, ze względu na skalę 
działalności Spółki, przez co nie jest w stanie konkurować z podmiotami o ugruntowanej pozycji, jednakże 
prawdopodobieństwo konsolidacji konkurencyjnych podmiotów uznawane przez Zarząd Spółki jest za niskie.  
 

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych 
Emitent narażony jest na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak awarie (np. sieci elektrycznych, 
zarówno w obrębie wewnętrznym, jak i zewnętrznym), katastrofy, w tym naturalne, działania wojenne, ataki 
terrorystyczne i inne. Mogą one skutkować zmniejszeniem efektywności działalności Emitenta albo jej 
całkowitym zaprzestaniem. W takiej sytuacji Spółka jest narażona na zmniejszenie przychodów lub poniesienie 
dodatkowych kosztów, a także może być zobowiązana do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania bądź 
nienależytego wykonania umów z klientami.  
Opisany powyżej czynnik ryzyka może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy 
rozwoju oraz wyniki Spółki. Emitent określa istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanego ryzyka 
jako wysokie ze względu sytuację makroekonomiczną, w tym na trudną sytuację energetyczną szczególnie na 
terenie Europy oraz bliskie działania wojenne na terenie Ukrainy. 
 

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym 
Emitent identyfikuje podstawową konkurencję wśród poniższych przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą 
produktów strzeleckich i obronnych oraz odzieży i akcesoriów survivalowych: 

• Militaria.pl – polska spółka z siedzibą we Wrocławiu powstała w 1998 roku. Zajmuje się sprzedażą 

produktów strzeleckich, obronnych oraz odzieżą outdoorową.  

• 8a.pl - polska spółka z siedzibą w Gliwicach powstała w 2011 roku. Zajmuje się sprzedażą odzieży górskiej 

i turystycznej. 

• Aro Broń – polska spółka powstała w 2001 r., która zajmuje się sprzedażą broni i amunicji. 

Wskazane powyżej przedsiębiorstwa posiadają ugruntowaną markę w wybranych przez siebie specjalizacjach, co 
stawia przed Emitentem wysokie wymagania w zakresie dorównania im konkurencyjnością. Zarząd Emitenta 
ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako niskie.  
 

Ryzyko związane z sytuacją geopolityczną na Ukrainie 
Międzynarodowe stosunki gospodarcze związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw powodują, że w coraz 
większym stopniu podmioty będące aktywnymi uczestnikami życia gospodarczego stają się uzależnione nie tylko 
od czynników gospodarczych, ale również politycznych. Te ostatnie stają się trudne do oceny, a w konsekwencji 
ich implementacja na wskaźniki dotyczące efektywności prowadzenia biznesu staje się ograniczona. Emitenci 
skoncentrowani w rejonie CEE (ang. Central and Eastern Europe) coraz baczniej przyglądają się zaostrzonej 
sytuacji na Ukrainie. Konflikt pomiędzy Rosją, a Ukrainą rozpoczął się w 2014 roku, jest on identyfikowany z 
aneksją Krymu oraz wywołaniu wojny hybrydowej przez Rosję na wschodzie Ukrainy po proeuropejskich 
masowych protestach w Kijowie i ucieczce z Ukrainy ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza. Obecnie 
konflikt przybrał na sile. Jego eskalacja nastąpiła 24 lutego 2022 roku, wówczas rozpoczęła się zbrojna inwazja 
wojsk rosyjskich na teren Ukrainy. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu niemożliwym jest określenie 
skali rozprzestrzenienia się konfliktu i jego konsekwencji dla świata. Konflikt zbrojny na pełną skalę w tej części 
Europy jest nowym zjawiskiem, nieznanym dotąd od zakończenia II Wojny Światowej. Podejmowane są działania, 
które mają osłabić pozycję gospodarczą i militarną Rosji oraz podejmowane są negocjacje przez obie strony 
konfliktu zmierzające do wypracowania porozumienia. Z uwagi jednak na dynamiczną sytuację na rynkach 
światowych niemożliwe jest dalsze określenie rozprzestrzeniania się konfliktu i jego wpływ na światową 
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gospodarkę. Niemniej jednak należy oczekiwać podwyższonej zmienności na rynkach finansowych związanej z 
obecną niepewnością. W wyniku zaistniałego konfliktu zbrojnego zachwiane zostały wszystkie sektory 
gospodarki. Emitent ocenia istotność tego ryzyka jako średnią ze względu na strategiczne plany ekspansji na rynki 
zagraniczne oraz ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia wskazanego ryzyka jako wysokie ze względu na 
geograficzną bliskość prowadzonych na Ukrainie działań zbrojnych.  
Jednocześnie, Emitent podkreśla, że wybuch opisanego konfliktu powoduje wzrost zainteresowania tematyką 
obronności i tym samym ofertą produktową Bron.pl. 
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3. Czynniki ryzyka związane z akcjami 
 

Ryzyko związane z możliwością utraty całości lub części zainwestowanych środków 
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że inwestycja w Akcje Emitenta nie jest 
gwarantowana przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani żaden inny system gwarantowania 
depozytów. Dokonując nabycia Akcji Emitenta Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty całości lub części 
zainwestowanych środków, zwłaszcza w przypadku notowania Akcji Emitenta na rynku regulowanym lub w 
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod 
nazwą NewConnect, ze względu na to, iż nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 
Emitenta po wprowadzeniu ich do obrotu. Inwestowanie w instrumenty finansowe oznacza możliwość utraty 
części lub całości pierwotnie zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz 
prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 
Historyczne wyniki z tytułu dokonanych inwestycji, szczególnie te o wysokiej stopie zwrotu, nie gwarantują 
osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. 
 

Ryzyko związane z rozwodnieniem i zmianą struktury akcjonariatu  
Dnia 14 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bron.pl S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło 
uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji 
otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, poprzez podwyższenie 
kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 2.400,00 PLN i nie większą niż 20.000,00 PLN dokonane przez 
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w liczbie nie mniejszej niż 24.000 i nie większej niż 200.000 o wartości 
nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna akcji serii B będzie wynosiła 12,50 PLN (dwanaście 
złotych pięćdziesiąt groszy). Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii B, akcje serii B będą stanowiły 16,67% 
kapitału zakładowego Emitenta. Przy założeniu objęcia wszystkich akcji serii B w liczbie zapewniającej dojście do 
skutku emisji akcji w minimalnej liczbie wynikającej z uchwały NWZA Bron.pl S.A., akcje serii B będą stanowiły 
2,34% kapitału zakładowego Emitenta.  
Należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy WZA Emitenta podejmie w przyszłości kolejne uchwały o emisji akcji, 
a akcje te zostaną skutecznie objęte i zarejestrowane, to zmniejszeniu ulegnie udział akcjonariuszy posiadających 
akcje serii B w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki.  
 

Ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii B do skutku  
Emisja Akcji Serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:  

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

2) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji Zarząd Emitenta nie złoży do Sądu Rejestrowego 
wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii B, lub  

3) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii B. 

W przypadku niedojścia emisji do skutku kwoty wpłacone na akcje serii B zostaną zwrócone inwestorom bez 
jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek. 

Ryzyko związane z niespełnieniem kryterium rozproszenia według Regulaminu ASO 
Jednym z warunków wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect jest kryterium uzyskania rozproszenia na 
odpowiednim poziomie. Zgodnie z pkt. 6a ust. 1 § 3 w rozdziale II Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, 
w przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do obrotu w 
alternatywnym systemie: co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie znajduje się w posiadaniu 
co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem; wymóg ten stosuje się odpowiednio do praw do 
tych akcji. Towarzysząca oferta publiczna akcji serii B ma na celu uzyskanie rozproszenia potrzebnego do 
wprowadzenia na rynek NewConnect oraz zwiększenie kapitału obrotowego z zasilonego kapitału. Istnieje 
ryzyko, iż Emitentowi nie uda się uzyskać wymaganego przez Regulamin Alternatywnego Obrotu rozproszenia, 
co może spowodować, że akcje nie zostaną wprowadzone do obrotu. Taka sytuacja może spowodować, że 
akcjonariusze będą mieli problem ze zbyciem akcji. 
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Akcjonariusze posiadający serię A spółki Bron.pl zawarli w dniu 27 października 2022 roku porozumienie, na mocy 
którego zobowiązali się do współdziałania w celu wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Na mocy 
zawartego porozumienia akcjonariusze posiadający akcje serii A zobowiązali się podjąć działania mające 
doprowadzić do debiutu w Alternatywnym Systemie Obrotu w przypadku, gdy liczba objętych akcji serii B nie 
pozwoli na spełnienie kryterium rozproszenia. Akcjonariusze serii A zobowiązali się wydzielić część akcji serii A 
do nowej serii akcji i wprowadzić akcje serii B oraz akcje nowej serii w liczbie zapewniającej spełnienie kryterium 
rozproszenia, co pozwoli na wprowadzenie do obrotu wszystkich objętych akcji serii B w ofercie publicznej. 

Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 
Zgodnie z artykułem 347 par. 1 oraz 2 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zgromadzenie (art. 348 par. 3 KSH) 

Dnia 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Bron.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

na podstawie uchwały nr 5 postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za 2021 rok w kwocie 517.227,96 PLN na pokrycie 

straty z lat poprzednich. Zamiarem Zarządu Spółki jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy za rok 2022 oraz 

2023. Zarząd Spółki nie wyklucza, że w przyszłości będzie mógł podzielić się wypracowanym zyskiem z 

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

w przyszłości.  

 

Ryzyko związane z różnymi cenami emisyjnymi akcji Emitenta 
Emitent wskazuje, że jego zamiarem jest objęcie wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnet w 
2023 roku wszystkich akcji serii A oraz B. Wskazuje się, że akcje serii A powstały na skutek przekształcenia Bron.pl 
Sp. z o.o. w Bron.pl S.A., natomiast udziały w Bron.pl Sp. z o.o. obejmowane były zarówno w wartości nominalnej 
jak i w przedziale wyceny Spółki pomiędzy 4, a 5 mln PLN. Cena akcji serii B implikuje natomiast wycenę Spółki 
przed emisją na poziomie 12,5 mln PLN.  Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu akcji serii A nie zostały 
objęte umowami w zakresie ograniczenia ich zbywalności. Celem ograniczenia podąży akcji obejmowanych po 
niższych cenach niż emisyjna, Emitent doprowadził do zawarcia umów ograniczających zbywalność akcji serii A 
na zasadach przedstawionych w rozdziale III pkt 1 niniejszego Dokumentu. Biorąc pod uwagę powyższe istnieje 
ryzyko związane z różnymi cenami nabycia akcji przez inwestorów Spółki. Tym samym ograniczone zostaje  ryzyko 
związane z potencjalną podażą akcji obejmowanych przy niższych cenach w obrocie na rynku zorganizowanym, 
to jest np. po wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect.  
 

Ryzyko związane z inwestowaniem w akcje nienotowane  
Emitent wskazuje, że do momentu wprowadzenia akcji serii B Inwestorzy ponoszą ryzyko związane z 
ograniczeniami w zakresie możliwości zbycia akcji. Akcje serii B będą notowane w obrocie zorganizowanym na 
rynku NewConnect dopiero po przejściu procedury wprowadzenia do obrotu przez GPW w Warszawie. Emitent 
planuje złożyć stosowny wniosek w 2023 roku.  

Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie lub opóźnieniem w tym 
zakresie 
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 
NewConnect w 2023 roku.  
Wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. odbywa się na wniosek Emitenta („ASO”). Zgodnie z § 5 ust. 1 Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator ASO może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu 
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instrumentów finansowych objętych wnioskiem. Zmaterializowanie się wskazanego ryzyka może spowodować 
opóźnienie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu.  
  

Wyrażając sprzeciw wobec wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie instrumentów finansowych 
objętych wnioskiem Emitenta, Organizator ASO zobowiązany jest uzasadnić swoją decyzję i przekazać Emitentowi 
jej odpis wraz z uzasadnieniem. Emitent, w terminie dziesięciu dni roboczych, od daty doręczenia decyzji, może 
złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten powinien być niezwłocznie, nie później jednak niż 
w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, rozpatrzony przez Organizatora ASO po  uprzednim 
zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku, gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń 
lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych 
informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy 
zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady 
Giełdy. W związku z powyższym Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować terminów wprowadzenia 
akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.  

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

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta  
W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w 
akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery 
skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia 
zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.  

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect – kształtowanie się przyszłego kursu akcji i 
płynności obrotu  
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 
NewConnect w 2023 roku.  
Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i 
sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji 
Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można, wobec tego zapewnić, że 
inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie. Wskazane 
ryzyko może wystąpić po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.  

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w 
Alternatywnym systemie obrotu  
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 
NewConnect w 2023 roku.  
 

Zgodnie z § 11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator Alternatywnego Systemu 
Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:   

• na wniosek emitenta,   
• jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,   
• jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.   

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu, może określić termin, do 
którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta 
lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego 
terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) lub 3).  
W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót 
instrumentami finansowymi na okres wynikający z właściwych przepisów lub określony w decyzji właściwego 
organu.   
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Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o Emitencie, lub instrumencie finansowym z 
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować 
poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.   
  

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:   
a. na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z 

ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,   
b. na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia 

decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,  
c. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,   
d. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,  
e. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,   
f. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, 

przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej 
niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.   

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Regulaminu, Organizator 
Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym 
systemie:   

a. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:   
o w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z 

obrotu w alternatywnym systemie obrotu,  
o w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o 
ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,  

b. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,   
c. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,   

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, 
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.   
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu 
informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie 
obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem 
wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z 
podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z 
naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować 
poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.  
   

Zgodnie z § 17b Regulaminu ASO:   
a. W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego 

współdziałania emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym 
do wykonywania zadań Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może 
zobowiązać emitenta do zawarcia umowy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu 
ASO. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez 
Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej 
jednego roku od dnia jej zawarcia.  

b. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 
wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, emitent zobowiązany jest do zawarcia 
kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w 
decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien 
być przedłużony o okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym 



  Dokument Ofertowy Bron.pl S.A. 
 

21 
 

Doradcą, do której zawarcia zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego 
Systemu.   

c. W przypadku niezawarcia przez emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w 
życie w terminie, o którym mowa w §17b ust. 1, albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego 
Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 
miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z 
Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty 
finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a Regulaminu 
ASO stosuje się odpowiednio.  

Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy wymaga tego 
bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako 
organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wstrzymuje wprowadzenie 
instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 
wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.   
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi 
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 
prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w 
tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, Komisja może zażądać od Giełdy 
zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi.   
Zgodnie z art. 78 ust. 3a Ustawy o obrocie Komisja może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 
obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu.   
Zgodnie z art. 78 ust. 3b Ustawy o obrocie Komisja uchyla decyzję zawierającą żądanie, w przypadku, gdy po jej 
wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego 
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 
naruszenia interesów inwestorów.   
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego 
Giełda jako organizator alternatywnego systemu, wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu 
funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym 
alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.  
Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Giełda jako organizator alternatywnego 
systemu może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów 
finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały 
spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia 
interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda jako organizator 
alternatywnego systemu informuje Komisję o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów 
finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.  

Wskazane ryzyko może wystąpić po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. 

 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary 
upomnienia lub kary pieniężnej  
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 
NewConnect w 2023 roku.  
 
Zgodnie § 17c ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub 
przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki określone w „Rozdziale V Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie” Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b lub 
w § 17-17b, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia 
lub uchybienia:  

a. upomnieć emitenta,   
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b. nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.   
Zgodnie § 17c ust 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu, 
podejmując decyzję o upomnieniu lub nałożeniu kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na 
zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom 
w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub 
informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. Zgodnie § 17c ust. 3 
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku, gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary 
lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie 
obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym rozdziale, lub też nie 
wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może 
nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 
1 nie może przekraczać 50.000 zł. Stosownie do § 17c ust 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w 
przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie § 17c ust. 3, postanowienia § 17c ust. 2 stosuje się 
odpowiednio.  

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za 
niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa  
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 
NewConnect w 2023 roku.  
 
W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent 
jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.   
Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent lub sprzedający ma obowiązek w ciągu 14 dni licząc 
od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania 
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu 
obrotu, przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie związane z zaistnieniem tych okoliczności. 
Zgodnie z art. 96 ust. 13 tej ustawy, jeśli emitent lub sprzedający nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 
ust. 5 tej Ustawy lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do 
wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.   
Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu 
MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, 
podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, 
listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie 
zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej 
następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:  

a. w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych 
obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez 
organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty 
w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,   

b. w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych 
obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, 
a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej 
na dzień 2 lipca 2014 r., oraz  

c. w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie 
członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 
lipca 2014 r.   

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały 
dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.   
Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub sprzedający nie dopełnia 
obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z 
Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku 
regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym 
systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, 
biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do 
wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.   
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Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o 
których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych 
z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty 
stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.   
Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o 
których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów 
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są 
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów 
wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty 
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje 
łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta 
w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym 
przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 
straty.   
W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja może 
nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do 
podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek 
ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o 
ofercie.   
Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 
Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na 
rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W 
przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku 
tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 
trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.   
Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki 
zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów 
prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.   
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do 
wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego 
w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W 
przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku 
naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może 
nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.  Zgodnie z art. 
176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent lub sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 
obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.   
Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie 
wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, 
zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie 
działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez 
względu na zastosowanie innych sankcji.   
W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet 
uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe 
Emitenta. 

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszeniem prawa 
do wykonywania działalności Autoryzowanego Doradcy lub skreśleniem Autoryzowanego Doradcy z listy 
Autoryzowanych Doradców  
 
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 
NewConnect w 2023 roku.  
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:   
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a. rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu 3 lat od dnia 
pierwszego notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie, z wyłączeniem 
rozwiązania umowy na podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4a Regulaminu ASO,   

b. zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,   
c. skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy, o której mowa w § 18 ust. 1 Regulaminu ASO.   

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego 
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 
lub interes jego uczestników.  

Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z Animatorem Rynku, lub zawieszenia prawa do 
wykonywania zadań Animatora Rynku w alternatywnym systemie  
 
Po przeprowadzeniu emisji akcji serii B Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku 
NewConnect w 2023 roku.  
Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym 
systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie 
zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w 
arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków 
animowania. 
Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 
instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym 
mowa w ust. 3 wskazanym powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich 
notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony 
przez Organizatora Alternatywnego Systemu.   
W przypadku, wskazanym powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia 
warunku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy 
płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.   
Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 5, 10 i 11, w przypadku (i) rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku oraz (ii) zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku 
w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 
jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu (i) 
rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy z Animatorem Rynku, (ii) zawieszenia prawa do wykonywania 
zadań Animatora Rynku - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 
instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 
jednolitego.   
Zgodnie z § 20 Regulaminu ASO Animator Rynku na podstawie umowy zawartej z Organizatorem Alternatywnego 
Systemu zobowiązany jest do nabywania lub zbywania w ramach swojej działalności instrumentów finansowych 
na własny rachunek w alternatywnym systemie obrotu w celu wspomaganie płynności obrotu instrumentami 
finansowymi danego emitenta, na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. 
Organizator ASO może zawiesić prawo wykonywania przez dany podmiot zadań Animatora Rynku, o ile nie 
wykonuje on ich zgodnie z przepisami obowiązującymi w alternatywnym systemie obrotu lub umową, o której 
mowa powyżej.   
Zgodnie z §9 ust. 10 Regulaminu ASO akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w 
systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia 
obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator 
Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie 
notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  
Zgodnie z §9 ust. 11 Regulaminu ASO akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, 
notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości 
uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu - o ile Organizator 
Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub 
jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.  
Jak wskazuje § 9 ust. 9 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem ust. 10 i 11, w przypadku zawarcia nowej umowy z 
Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów 
finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 
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określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem 
Rynku.  
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II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w 
Dokumencie  

1. Emitent 
 
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Ofertowym. 
 

 

Nazwa (firma): Bron.pl S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-696 Warszawa, ul. Pankiewicza 3 

Numer KRS:  0000986333 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 36921271 

NIP:  7010808641 

Poczta e-mail:  info@bron.pl 

Strona www: https://bron.pl/ 

 
 
 
W imieniu Emitenta działają:  

• Jarosław Staniec – Członek Zarządu 

• Paulina Sukiennik – Członek Zarządu 

 
Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Ofertowym są prawdziwe, rzetelne i 
zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie Ofertowym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na 
jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także że opisuje rzetelnie 
czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami. 

  

mailto:info@bron.pl
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2. Firma inwestycyjna świadcząca usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 ustawy 
o obrocie instrumentami finansowymi  
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III. Dane o instrumentach finansowych oferowanych inwestorom oraz 
wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 

 

1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów 
finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń 
co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub 
świadczeń dodatkowych 

 
Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:  

● Nie mniej niż 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) i nie więcej niż 200.000 (słownie: dwieście 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 
każda.  

 

Akcje serii B emitowane są na mocy uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bron.pl S.A. z siedzibą w 

Warszawie z dnia 14 października 2022 roku, zgodnie z treścią, której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału 

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

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. Podjęto decyzję o emisji od 24.000 (słownie: 

dwadzieścia cztery tysiące) do 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W dniu 19 października 2022 roku Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną 

akcji serii B w wysokości 12,50 PLN (słownie: dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy).  

 

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

 
Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy 
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, Statut Emitenta przewiduje uprzywilejowanie osobiste dla 
Adventure Vibe Sp. z o.o. W przypadku kiedy uprawniony akcjonariusz będzie posiadać jakiekolwiek akcje dające 
mu prawo do nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w Spółce przyznaje się prawo do powoływania i odwoływania 
1 członka Rady Nadzorczej. 
 
Uprzywilejowanie akcji Emitenta 
Akcje Emitenta serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.   
 
Ograniczenia umowne 
W dniu 27 października 2022 roku wszyscy akcjonariusze, będącymi w posiadaniu akcji serii A Emitenta, zawarli 

umowy ograniczenia zbywalności akcji, tzw „Lock-up” z autoryzowanym doradcą Spółki tj. INC S.A. z siedzibą w 

Poznaniu. 

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

dnia upływu 6 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

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

posiadanych przez Akcjonariusza: 

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

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

zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji Spółki,  

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

instrumentach finansowych zamiennych lub uprawniających do objęcia lub nabycia Akcji Akcjonariusza, 

w tym w szczególności nie ustanowi zastawu, zwykłego, skarbowego, finansowego lub rejestrowego, 

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

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

Akcji Spółki.  

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

podstawę przeniesienia lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami 
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wynikającymi z Akcji Spółki bądź której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem 

prawami wynikającymi z własności Akcji Spółki.  

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

uprzedniej pisemnej, lub wyrażonej w równoważnej jej formie elektronicznej zgody strony umowy, którą jest INC 

S.A. na podjęcie określonych powyżej czynności. INC S.A. będzie mogło odmówić udzielenia zgody, o której mowa 

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

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

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

obrotu na rynku NewConnect przekroczy cenę 15,62 zł i będzie znajdował się na takim poziomie w okresie co 

najmniej 5 (pięciu) następujących po sobie dni sesyjnych.  

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

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

rynkiem NewConnect, po cenie nie niższej niż cena emisyjna akcji serii B, to jest 12,50 PLN (słownie: dwanaście 

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

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

zawarcie transakcji po cenie, o której mowa powyżej.  

 
Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta 
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta. 
 
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w 
sprawie nadużyć na rynku 

1. W momencie, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Emitent będzie podlegać ograniczeniom 
określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą 
w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich 
implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR 
oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR 
zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to 
konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw 
oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. 
Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do: instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na 
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku 
regulowanym;  

2. instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu 
(„MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie 
do obrotu na MTF;  

3. . instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu 
(„OTF”); 

4. instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny 
lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym 
m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe. 

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:  
1. wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych;  
2. rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub  
3. bezprawnego ujawniania informacji poufnych;  
4. dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku. 

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji: 
1. określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości 

publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub 
jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do 
wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów 
finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 
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2. w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów 
finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego 
zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone 
w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby 
emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku 
podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych 
instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym 
lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych. 

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które 
istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 
oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można 
było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny 
instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku 
rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub 
szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub 
to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem 
tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia. Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie 
procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których 
mowa powyżej. Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich 
do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, 
instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, 
których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu 
swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej 
ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, 
nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania 
lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku, gdy 
zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za 
wykorzystywanie informacji poufnej. 
Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystała informacje 
poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba 
znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz: 

1. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła 
instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego 
nabycia lub zbycia; 
 lub  

2. udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła 
zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę 
osobę do takiego anulowania lub zmiany. 

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z 
racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów 
w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub 
obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie 
informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny 
wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie 
zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu 
nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 
Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że 
posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując 
na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna: 

1. ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne 
skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu 
instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która 
mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz  
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2. nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na 
osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą 
dane informacje. 

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba: 

1. jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku 
lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów 
finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie 
sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub  

2. jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów 
finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób 
uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub 
obowiązków tej osoby. 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji 
poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania 
informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia 
lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało 
się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz: 

1. zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną 
osobę w posiadanie informacji poufnych; lub  

2. transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które 
powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. 

Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi 
informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje 
poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze Spółką i wykorzystuje te informacje 
wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem, że w momencie 
zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej Spółki wszelkie informacje poufne zostały 
już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma 
jednak zastosowania do zwiększania posiadania. Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej 
decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, 
nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych. Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że 
naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało 
miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub 
podejmowania innych zachowań były nieuprawnione. Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne 
ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych 
i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie 
wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do 
każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia 
MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, 
oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca 
rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z 
art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania: 

1. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:  
a. wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub 

co do ich ceny; lub  
b. utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na 

nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie 
transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub 
zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi 
ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;  

2. zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące 
wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi 
lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu;  
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3. rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 
informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny 
jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym 
rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub 
powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;  
 

4. przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje 
wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd. 

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania: 
 

1. postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w 
zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować, bezpośrednio 
lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe 
warunki transakcji; 
 

2. nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje 
albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do 
wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia; 
 

3. składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych 
metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu 
wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez: 
a. zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo 

prawdopodobieństwo ich spowodowania; 
b. utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub 

prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które 
skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub 

c. tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału 
w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez 
składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu; 

4. wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych 
do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po 
uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków 
opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej 
wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny 

 
Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na 
stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstępu oraz niewyczerpujący 
wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której 
mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem 
krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu 
działalności na rachunek tej osoby prawnej. 
 Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej 
informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie 
internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez 
okres co najmniej pięciu lat.  
Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości 
publicznej informacji poufnych, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki: 

1. niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub 
uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji; 

2. opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 
publicznej; 

3. emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich 
informacji. 
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W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest 
zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność 
opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem 
spełnienia powyższych warunków. 
 Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent 
niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej. 
 Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w 
art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 
3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny 
rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych 
bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i 
nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej 
transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w 
wysokości 5.000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. 
Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek 
powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.  
Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może 
dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, 
dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z 
nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego 
raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do 
wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie 
transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy 
określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR. 
 
Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej 
Obecnie Emitent nie jest Spółka publiczną. Jednak pod wprowadzeniu akcji na rynek NewConnect, Spółka stanie 
się spółką publiczną zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na 
podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie 
głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków 
odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął 
lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce 
publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 
33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz 
Spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje także w przypadku 
zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej, której akcje są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Obowiązek zawiadamiania 
powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni 
roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie 
lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki 
określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej 
liczby głosów w związku z: 

1. zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 
2. pośrednim nabyciem akcji Spółki publicznej. 

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są 
związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy 
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 
wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego 
ustanowiono zabezpieczenie. Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony 
jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z 
osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego 
zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 
12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem 
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niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza 
KNF oraz Spółki o przedmiotowej zmianie. Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie 
obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych 
z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest 
uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia. Do ograniczeń w 
swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi 
zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy 
nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez 
uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w 
przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 
Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów 
W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar 
koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 
w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 
euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę 
obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców 
należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. 
Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. 
Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 

2 połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, 
3 przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub 

części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo 
częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,  

4 utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,  
5 nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), 

jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających 
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro. 

 
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów): 

1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 
10.000.000 euro, 

2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub 
cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

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

b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 

3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu 
zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub 
udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,  

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

5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:  
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1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów,  

2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o 
ochronie konkurencji i konsumentów,  

3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w 
przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,  

4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 
13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej 
dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca 
dominujący. 
 
W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w 
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub 
upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów). 
 
Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku 
której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub 
umocnienie pozycji dominującej na rynku. 
Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może 
zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia 
określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 

1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,  
2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności 

przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu 
zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,  

3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 
 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub 
przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje 
w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja 
nie została dokonana. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę 
pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok 
nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby 
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w 
zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji 
karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. 
decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków 
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję 
kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę 
pieniężną w wysokości do pięćdziesięciu krotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, 
jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 
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W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na 
warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad 
przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie Spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną 
kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku 
niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać 
podziału przedsiębiorcy. Do podziału Spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy 
lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w 
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. 
 
 
 
Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
 
W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków 
wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie 
kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). 
Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i 
powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie 
Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany 
struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi 
zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a 
po: 

1) zawarciu odpowiedniej umowy,  
2) ogłoszeniu publicznej oferty lub  
3) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają 
wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji 
niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada 
wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w 
koncentracji wynosi więcej niż 5 mld euro, łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co 
najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde 
z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw 
posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 
2.500 mln euro,  

2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,  

3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro oraz  

4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 
1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna 

działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny 
rachunek lub na rachunek innych,  
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2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod 
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu 
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa 
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź 
tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku 
od daty nabycia. 
 

Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji 
 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 117 z późn. 
zm.) wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ 
ten może wyrazić sprzeciw. Zgodnie z art. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli 
niektórych inwestycji polegających na nabywaniu:  
1. udziałów albo akcji,  
2. ogółu praw i obowiązków wspólnika, mającego prawo prowadzenia spraw spółki lub prawo reprezentacji spółki 
osobowej,  
3. przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, skutkującym nabyciem lub osiągnięciem istotnego 
uczestnictwa albo nabyciem dominacji nad spółką, będącą podmiotem podlegającym ochronie.  
Zgodnie z brzmieniem art. 12d ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji, podmiotami podlegającymi ochronie na 
gruncie tej ustawy są m.in. spółki publiczne w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej. Zgodnie z art. 12c ust. 1 
Ustawy o Kontroli Inwestycji, ilekroć w przepisach art. 12a-12k Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. w przepisach 
dotyczących m.in. spółek publicznych, jest mowa o znaczącym uczestnictwie, rozumie się przez to sytuację 
umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez:  
a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo (ii) posiadanie 
udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% wartości wszystkich wkładów 
wniesionych do tej spółki, lub  
b) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 
Zgodnie z art. 12c ust. 4 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu 
podmiotu dominującego wobec podmiotu objętego ochroną przez:  
a) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  
b) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten podmiot. Z 
kolei zgodnie z art. 12c ust. 5 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa 
rozumie się: 

(i) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w rozumieniu ust. 1 pkt 1 w podmiocie objętym ochroną przez 
nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

(ii) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie 
stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub udziału 
kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do wartości 
wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów 
albo akcji, albo objęcie udziałów albo akcji, lub  

(iii) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej 
części. 

Dodatkowo, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia pośredniego. Stosownie do art. 
12c ust. 6 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez takie nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie 
dominacji rozumie się również przypadki, gdy:  
a) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot zależny, w tym również na podstawie porozumień zawartych 
z podmiotem dominującym albo podmiotem zależnym od takiego podmiotu,  
b) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, którego statut albo inny akt regulujący jego funkcjonowanie 
zawiera postanowienia dotyczące prawa do jego majątku w razie rozwiązania podmiotu albo innej formy jego 
ustania, w tym prawa do dysponowania tym majątkiem bez jego nabycia,  
c) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane w imieniu własnym, ale na zlecenie innego podmiotu, w tym w ramach 
wykonywania umowy o zarządzanie portfelem w rozumieniu Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,  
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d) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot, z którym inny podmiot zawarł umowę, której przedmiotem 
jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień do udziałów, akcji albo innych 
praw udziałowych lub praw z udziałów, akcji albo innych praw udziałowych podmiotu objętego ochroną,  
e) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji nad podmiotem objętym ochroną jest 
dokonywane przez grupę dwóch lub więcej osób, jeżeli chociażby jedną z tych osób jest podmiot, z którym inny 
podmiot zawarł umowę, dotyczącą nabywania udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, bądź choćby 
nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeżeli przedmiotem tej umowy jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu, bądź innych uprawnień 
do udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji przedsiębiorców z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej,  
f) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną albo nabycie dominacji nad 
takim podmiotem jest dokonywane przez podmiot działający na podstawie pisemnego lub ustnego porozumienia 
dotyczącego nabywania przez strony takiego porozumienia udziałów albo akcji lub składników majątku podmiotu 
objętego ochroną lub nabywania udziałów albo akcji lub składników majątku przedsiębiorców z siedzibą w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto, Ustawa o Kontroli Inwestycji reguluje także przypadek tzw. nabycia następczego. Stosownie do art. 12c 
ust. 8 Ustawy o Kontroli Inwestycji, przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji 
rozumie się również przypadki, gdy podmiot nabędzie lub osiągnie znaczące uczestnictwo albo nabędzie 
dominację nad podmiotem objętym ochroną bądź osiągnie lub przekroczy odpowiednio 20% albo 40% ogólnej 
liczby głosów w organie stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego 
ochroną lub udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do 
wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, w wyniku: 
a) umorzenia udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną bądź nabycia udziałów albo akcji własnych tego 
podmiotu,  
b) podziału podmiotu objętego ochroną albo połączenia go z innym podmiotem, 
c) zmiany umowy albo statutu podmiotu objętego ochroną w zakresie uprzywilejowania udziałów albo akcji, 
udziału w zyskach, ustanowienia bądź zmiany lub zniesienia uprawnień przysługujących poszczególnym 
wspólnikom, akcjonariuszom albo uczestnikom tego podmiotu.  
Zgodnie z art. 12f ust. 1 Ustawy o Kontroli Inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć znaczące 
uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć organowi kontroli uprzednie 
zawiadomienie o zamiarze jego dokonania, chyba że obowiązek ten spoczywa na innych podmiotach, zgodnie z 
art. 12f ust. 2-4 Ustawy o Kontroli Inwestycji.  
Zawiadomienia dokonuje się co do zasady przed zawarciem jakiejkolwiek umowy rodzącej zobowiązanie do 
nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji bądź przed dokonaniem innej czynności 
prawnej albo czynności prawnych prowadzących do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo 
nabycia dominacji. Ponadto, w przypadku gdy do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia 
dominacji dochodzi w wyniku zawarcia więcej niż jednej umowy lub dokonania innej czynności prawnej, 
zawiadomienia dokonuje się przed zawarciem ostatniej umowy albo dokonaniem ostatniej czynności prawnej 
prowadzącej do nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo nabycia dominacji, natomiast jeśli co 
najmniej dwa podmioty działają w porozumieniu, zawiadomienie składają wszystkie strony porozumienia łącznie. 
Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego uczestnictwa albo 
nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną, w tym także w przypadku nabycia pośredniego lub 
następczego, jeżeli: 

(i) podmiot składający zawiadomienie nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych w 
zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot 
nie złożył informacji lub dokumentów na wezwanie organu kontroli, lub  

(ii) podmiot składający zawiadomienie nie przedstawił dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie 
wyznaczonym przez organ kontroli lub  

(iii) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji istnieje 
przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy uwzględnieniu art. 
52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii 
Europejskiej, lub  

(iv) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - w 
przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia poprzedzającego 
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zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku podmiotów innych niż osoby 
fizyczne, lub  

(v) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny wpływ 
na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej 

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane:  
(i) bez złożenia zawiadomienia albo  
(ii) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie, 
jest nieważne, chyba że wydano decyzję, o której mowa w art. 12j ust. 3. Ustawy o Kontroli Inwestycji, tj. 
stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób 
niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie 
objętym ochroną, jeżeli w toku postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot 
osiągnął znaczące uczestnictwo. 
 

2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób 
uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia 
decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści 

 
Akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie od 24.000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) do 200.000 (słownie: 
dwieście tysięcy) powstały na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki 
pod firmą Bron.pl z dnia 14 października 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 
akcji serii B w drodze subskrypcji otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w 
całości.  
Akt notarialny Repertorium A nr 10322/2022 sporządziła Ida Chotecka, notariusz w Częstochowie, Kancelaria 
Notarialna w Częstochowie. 
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Dnia 14 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bron.pl S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie 
wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia 
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Akt notarialny Rep A nr 10322/2022 sporządziła 
Ida Chotecka, notariusz w Częstochowie, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.  

 

 
 
 

Dnia 19 października 2022 roku Zarząd Bron.pl S.A. podjął uchwałę numer 1/19/10/2022 w sprawie ustalenia 
parametrów emisji akcji serii B. 
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3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 
Akcje serii B uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach: 

 
Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych 
najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą 
w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy 
lub na rachunku papierów wartościowych.  
 
Akcje serii B zapisane po raz pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych w dniu 
przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz 
pierwszy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku 
obrotowego. 
 

4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 
Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą: 

- prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie 
przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów 
w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, 
decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.  

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): 
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie 
uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

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

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych 
– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym 
w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 
dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli 
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 
przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz 
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termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej 
niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może 
być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy 
stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH 
organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie 
dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy 
po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok 
kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej. 
 
Uprawnienia o charakterze korporacyjnym 
 
Kodeks spółek handlowych  
Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) 
kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z 
posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze 
majątkowym i korporacyjnym.  
Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych 
Zgromadzeniach. 
Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:  

a) prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek 
handlowych), prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i 
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego 
rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),  

b) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 
najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału 
zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia 
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do 
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 
jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w 
postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie 
dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy 
może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ 
akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze 
reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce 
mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego 
zgromadzenia. 

c) prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub 
akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać 
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie 
powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym 
terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej 
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym 
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie 
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. 

▪ akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału 
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku 
obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z 
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akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

▪ statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy 
reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH). 

▪ prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 4061 Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH 
wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie 
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z 
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie 
powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w 
Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście 
dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i 
akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, 
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, 
jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na 
okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki 
publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji 
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji 
może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie 
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego 
stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji 
nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie 
uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż 
po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po 
dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę 
uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka 
ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący 
depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty 
uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia 
wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są 
wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot 
prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa 
powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą 
Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem 
rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Statut 
może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej.  

▪ stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz 
wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez 
pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza Spółki 
powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis 
elektroniczny nie jest wymagany, 

▪ prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy 
akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania 
nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych), 
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▪ prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia 
(art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie 
odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym 
Zgromadzeniem, 

▪ prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego 
reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 
410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze 
przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis 
osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych 
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i 
wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub 
akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym 
celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka 
komisji, 

▪ prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub 
ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut 
Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą 
ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w 
drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki, 

▪ prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 
§ 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału 
zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania 
oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która 
przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę 
członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady 
Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w 
Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z 
zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy 
akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej 
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy 
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru 
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny 
sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wybory Rady 
Nadzorczej,  

▪ prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania 
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),  

▪ prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami 
i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego 
przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich 
przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej 
przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który 
głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał 
zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym 
Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego 
zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad 
danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o 
uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez 
akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia 
powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe 
po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, 
będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania 
rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,  

▪ prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom 
uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
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Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie 
powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, 
nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd 
rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której 
akcjonariusz skarżący uchwałę Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia 
argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego 
powództwa,  

▪ prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji 
dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego 
Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia 
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić 
udzielenia informacji, gdy:  

• mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni 
zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa, lub  

• mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub 
administracyjnej,  

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki 
żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego 
Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia 
informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym 
Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i 
osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach 
przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować 
informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia, 

▪ prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o 
których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub 
o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym 
Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek 
handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia 
Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. 
Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 
informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem, 

▪ prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które 
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),  

▪ prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 
Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych). 

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo 
do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w 
przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu 
spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem 
Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również 
ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, 
w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 
 
Uprawnienia o charakterze majątkowym 
Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:  

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych 
– powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym 
w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez 
Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom 
Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu 
dywidendy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli 
uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym 
przez radę nadzorczą. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz 
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termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej 
niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może 
być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Zasady te należy 
stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH 
organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie 
dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy 
po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok 
kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca. 
Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących. 
Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w 
szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym 
stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. 
Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię 
odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, 
w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone 
zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. 
Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie 
ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z 
określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy 
(§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy 
uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty 
dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy. 
Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki 
publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez 
Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW 
rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków 
otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na 
poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). 
Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 
Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie 
podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych. 
Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy 
akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem 
przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od 
dywidendy.  
Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na 
terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają 
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, 
chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem 
miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu 
akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej. 
Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z 
zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu 
skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem 
udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby 
zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, 
wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu 
przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie 
międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych. 
Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie 
postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które 
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przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu 
nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych: 
w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom 
Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych 
przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów 
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w 
interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może 
pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie 
uchwały wymaga: 

- kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów, 
- zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej 

wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz 
- przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody 

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

1. prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463 § 1 KSH, o ile inaczej nie 
uregulowała tego uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki 
akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnioskowania 
do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 
najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez 
ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH), 

2. prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek 
handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, 
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, o czym mowa 
w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może 
nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub 
zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 
474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z 
akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego 
akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji. 

3. prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na 
których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu 
maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji 
przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).  

 

5. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości 
Zamiarem Zarządu Emitenta jest nierekomendowanie wypłaty dywidendy z zysku za lata 2022 oraz 2023. 
Ostateczną decyzję o podziale zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.  
  

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień 
dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące 
od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech 
miesięcy, licząc od dnia dywidendy.  
  

Dnia 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Bron.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

na podstawie uchwały nr 3 postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za 2020 rok w kwocie 372.022,34 PLN na pokrycie 

straty z lat poprzednich.  

 

Dnia 27 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Bron.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

na podstawie uchwały nr 5 postanowiło przeznaczyć zysk Spółki za 2021 rok w kwocie 517.227,96 PLN na pokrycie 

straty z lat poprzednich.  
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6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami 
finansowymi objętymi dokumentem, w tym wskazanie płatnika podatku 

 
Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy 
Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia 
podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w 
zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają 
siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku 
jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem 
miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej. 
 
 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych 
Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności 
z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania 
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez 
płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego. 
Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego 
dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione 
są łącznie następujące warunki: 

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest Spółka 
będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 
prawnych, o których mowa w pkt 1, jest Spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich 
dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

3) Spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale 
Spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie 
udział 10%, 

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

a) Spółka, o której mowa w pkt 2, albo 
b) zagraniczny zakład Spółki, o której mowa w pkt 2. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy Spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 
3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów 
(akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w 
zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu 
uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w 
wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat Spółka, o której mowa powyżej w 
pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend 
w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła 
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze 
zwolnienia. 
 

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych 
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na 
rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania 
wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie 
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na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania 
podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 
nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 
 
Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą 
uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub 
objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach 
ogólnych. 
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, 
zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o 
wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek 
właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku 
podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od 
początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. 
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6- 7 
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w Spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu 
(art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest 
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich 
wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). 
Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na 
zasadach ogólnych. 
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest: 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 
pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami 
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi 
na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a, 

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach mających 
osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 
lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, 

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w Spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.  

 
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 
ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku 
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podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych 
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia 
udziałów w Spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w Spółkach mających 
osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, 
wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku ma zastosowanie, 
pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie 
za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji 
podatkowej. 
 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 
Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności 
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:  

a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,  
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,  
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,  
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy 

inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w 
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 
183, poz. 1538, z późn. zm.2).  

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. 
warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od 
dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć 
deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o 
podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupując 
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7. Zasady dystrybucji papierów wartościowych 
 
Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta 
 
Emitent prowadzi ofertę publiczną akcji w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy z 
dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.  
 
Do wzięcia udziału w ofercie publicznej oraz złożenia zapisu na akcje są uprawnieni wyłącznie inwestorzy, którzy 
posiadają konto na Platformie CrowdConnect oraz zawarli z Firmą Inwestycyjną umowę o świadczenie usługi 
maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. 
 
Oferta publiczna kierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej – bez żadnych wyłączeń. Oferta publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.  
 
Osoby dokonujące zapisów na akcje, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) powinny – działając we 
własnym interesie – sprawdzić, czy w związku z nabywaniem przez nie akcji Emitenta w ofercie publicznej nie 
naruszają obowiązujących je przepisów prawa. 
 
 
Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży akcji  
 
Oferta publiczna rozpoczyna się w dniu 27 października 2022 roku wraz z publikacją niniejszego Dokumentu 
Ofertowego. 
 
Zapisy na akcje przyjmowane będą w terminach od 8 listopada 2022 r. do 8 grudnia 2022 r.. Poszczególne 
czynności związane z ofertą publiczną będą realizowane w następujących terminach: 
 

Harmonogram oferty publicznej Terminy 

Publikacja Dokumentu Ofertowego 27 października 2022 r. 

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat  8 listopada 2022 r., godz. 10:00 

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje i wpłat  8 grudnia 2022 r., godz. 16:00 

Przyjmowanie zapisów na akcje w transzy uzupełniającej 
(jeżeli wystąpi) 

Od 6 grudnia 2022 r., godz. 0:00 
Do 8 grudnia 2022 r., godz. 16:00 

Przydział akcji przez Emitenta  do 22 grudnia 2022 r. 

 
Terminy realizacji oferty publicznej mogą ulec zmianie. Emitent może podjąć decyzję o zmianie harmonogramu 
oferty publicznej, bez podania przyczyny takiej decyzji. 
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów przyjmowania 
zapisów w sytuacji, gdy łączna liczba akcji objętych złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba akcji 
oferowanych w ramach oferty publicznej. Termin ten, zgodnie z art. 438 §1 KSH, nie może być dłuższy niż trzy 
miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. 
 
Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów i terminu zawiązania zapisem 
 
Zapisy na akcje są przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną za pośrednictwem Platformy CrowdConnect, w ramach 
świadczenia na rzecz inwestora usługi maklerskiej przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia 
instrumentów finansowych. Firma Inwestycyjna pośredniczy w zbywaniu akcji Emitenta objętych niniejszą ofertą 
publiczną w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zasady składania zapisów na 
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akcje na Platformie CrowdConnect zostały określone w Regulaminie Serwisu CrowdConnect.pl, dostępnym pod 
adresem www.crowdconnect.pl. 
 
Zarząd ustala cenę emisyjną za 1 akcję serii B w wysokości 12,50 zł każda (dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), 
co przy średnim kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 
19.10.2022 r.) wynoszącym 4,7997 zł implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii B na 
terytorium Unii Europejskiej w wysokości 520.865,89 EUR. 
 
Zarząd postanawia, że emisja od 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii B 

Spółki  w ramach oferty publicznej będzie przeprowadzona w ramach dwóch transz, tj. transzy podstawowej 

(Transza CrowdConnect) oraz transzy uzupełniającej, obejmującej akcje serii B na które nie złożono zapisu w 

transzy podstawowej lub na które złożono nieważne zapisy, na zasadach określonych w § 4 ust. 3. 

Emitent zastrzega, że w przypadku, gdy po upływie terminów przedstawionych powyżej pozostaną nieobjęte 
skutecznie akcje, tj. w przypadku braku złożenia zapisów na wszystkie oferowane akcje lub gdy nie została 
dokonana wpłata na akcje lub nie został przekazany poprawnie podpisany formularz zapisu na akcje, Emitent 
dopuszcza możliwość przyjmowania zapisów uzupełniających w ramach transzy uzupełniającej, nie dłużej niż do 
dnia 8 grudnia 2022. W takim przypadku Zarząd Emitenta lub Firma Inwestycyjna może skierować zaproszenia 
do złożenia zapisów na akcje w liczbie odpowiadającej liczbie akcji, na które nie złożono zapisu lub w odniesieniu 
do których nie została dokonana wpłata lub nie został przekazany poprawnie podpisany formularz zapisu, do 
wybranych przez Zarząd lub Firmę Inwestycyjną inwestorów. 
 
Zapisy na akcje mogą być składane wyłącznie w postaci elektronicznej, zgodnie z trybem określonym w art. 437 
Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez uzupełnienie formularza elektronicznego na Platformie CrowdConnect. 
Zapis na akcje podpisywany jest przez inwestora wyłącznie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Firma Inwestycyjna poświadcza 
przyjęcie zapisu.  
 
Emitent ustalił minimalny poziom jednorazowego zapisu 40 (czterdzieści) akcji serii B oraz maksymalny poziom 

jednorazowego zapisu na akcje serii B Spółki na 16.000 (szesnaście tysięcy) akcji serii B. Jednocześnie wskazuje 

się, że jeżeli ogólny poziom zapisów przekroczy 199.960 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

sześćdziesiąt) akcji serii B to minimalny poziom zapisu będzie równy liczbie akcji pozostałych do 200.000 (dwieście 

tysięcy) sztuk. W przypadku wystąpienia transzy uzupełniającej nie występują ograniczenia dotyczące 

minimalnego lub maksymalnego poziomu jednorazowego zapisu na akcje. 

 
Przydziałem akcji objęte zostaną wyłącznie poprawnie złożone i opłacone zapisy na akcje. 
 
Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa 
emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania upływa w dniu 14.04.2023 r. 
 
Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w 
oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej 
 
Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje są przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną, 
 
Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje są dokonywane za pośrednictwem systemu szybkich płatności 
internetowych prowadzonego przez Tpay, dostępnego na Platformie CrowdConnect, nie później niż następnego 
dnia roboczego od dnia złożenia formularza zapisu na akcje. Skorzystanie z systemu szybkich płatności 
internetowych jest równoznaczne z dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy Firmy Inwestycyjnej. 
 
Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkuje nieprzydzieleniem akcji przez Emitenta. Skutkiem 
wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie przez Emitenta takiej liczby akcji, która możliwa jest do nabycia za 
wniesioną kwotę.  
Poprawnie złożony formularz zapisu na akcje nie zapewnia inwestorowi przydzielenia akcji, jeżeli nie została 
dokonana wpłata tytułem opłacenia zapisów na akcje objętych formularzem. 
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Inwestorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu pełnego i terminowego wniesienia wpłat na akcje. W 
szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów. 
 
Szczególne zasady dotyczące inwestorów będących funduszami inwestycyjnymi i spółkami  
 
Poniższe zasady stosuje się wyłącznie do inwestorów będących funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi 
spółkami inwestycyjnymi lub innego rodzaju osobami prawnymi i spółkami, które zawodowo zajmują się 
inwestowaniem w instrumenty finansowe. W przypadku wskazanych powyżej podmiotów nie mają zastosowania 
zasady opisane w Dokumencie Ofertowym, które są sprzeczne z zasadami opisanymi poniżej.  
 
Zapisy na akcje są przyjmowane przez Firmę Inwestycyjną. Zapisy na akcje mogą być złożone elektronicznie – 
przez przesłanie formularza zapisu, wypełnionego według ustalonego wzoru, pocztą elektroniczną na adres e-
mail: crowdconnect@dminc.pl w pliku w formacie pdf, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub podpisem zaufanym w ramach profilu zaufanego ePUAP. 

 

Wzory formularzy zapisu na akcje zostaną udostępnione indywidualnie inwestorom przez Firmę Inwestycyjną.  
 
Zapis na akcje złożony przez inwestora zostanie wprowadzony przez Firmę Inwestycyjną do systemu Platformy 
CrowdConnect. 

 
Zapisy na akcje składane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w imieniu własnym odrębnie na rzecz 
poszczególnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez towarzystwo, stanowią zapisy odrębnych 
inwestorów. 
 
Zapisy na akcje składane przez zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną w imieniu własnym odrębnie 
na rzecz poszczególnych alternatywnych spółek inwestycyjnych zarządzanych przez ZASI, stanowią zapisy 
odrębnych inwestorów. 
 
Zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na 
rzecz których zamierzają nabyć akcje, składają odrębne zapisy na rzecz osób, dla których zarządzający zamierzają 
nabyć akcje. 
 
Wpłaty tytułem opłacenia zapisów na akcje są dokonywane przelewem, na wskazany w formularzu zapisu na 
akcje rachunek bankowy Firmy Inwestycyjnej, nie później niż następnego dnia roboczego od dnia złożenia 
formularza zapisu na akcje, przy czym za chwilę dokonania wpłaty uznaje się moment uznania rachunku 
bankowego Firmy Inwestycyjnej.  
 
Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu 
wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było skuteczne 
 
Zapisy na akcje są bezwarunkowe oraz nieodwołalne, z wyjątkiem sytuacji opisanej poniżej.  
 
W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na akcje do publicznej wiadomości zostanie 
udostępniony Suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed 
dokonaniem przydziału akcji, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która złożyła 
zapis przed udostępnieniem Suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając 
Firmie Inwestycyjnej oświadczenie na piśmie, według wzoru zamieszczonego w formularzu stanowiącym 
załącznik do niniejszego Dokumentu Ofertowego, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia 
Suplementu. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału akcji w celu 
umożliwienia inwestorom uchylenia się od tych skutków prawnych. 
 
Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu należy przekazać drogą elektroniczną, na 
adres e-mail Firmy Inwestycyjnej crowdconnect@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane jest przez 
inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach 
profilu zaufanego ePUAP).  

mailto:crowdconnect@dminc.pl
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Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych 
 
Przydział akcji zostanie dokonany przez Emitenta w ciągu 14 dni od zakończenia subskrypcji, tj. najpóźniej w dniu 
22 grudnia 2022 r.  
 
Dokonanie przydziału akcji nie pozbawia Emitenta prawa do dochodzenia naprawienia szkody wynikłej z 
niepełnego opłacenia złożonego zapisu.  
 
W przypadku, gdy liczba akcji objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie równa lub niższa od maksymalnej 
liczby oferowanych akcji, wszystkie opłacone zapisy na akcje zostaną zrealizowane w całości. 
 
W przypadku, gdy liczba akcji objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie wyższa od maksymalnej liczby 
oferowanych akcji, o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat tytułem opłacenia zapisów na akcje, a 
w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności Emitent zastrzega sobie możliwość 
podjęcia decyzji w sposób uznaniowy. 
 
W przypadku niedokonania przydziału akcji, środki wniesione na ich pokrycie zostaną niezwłocznie, nie później 
niż 14 dni od dnia podjęcia przez Emitenta uchwały o przydziale akcji lub niedokonaniu przydziału akcji, zwrócone 
inwestorowi. Wpłata będzie zwracana w kwocie równej kwocie dokonanej wpłaty, bez potrącania jakiejkolwiek 
prowizji oraz bez odsetek. 
 
 
Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot 
 
Rozliczenie wpłat wniesionych tytułem opłacenia zapisów na akcje będzie dokonane w dniu przydziału akcji.  
 
Zwrotu nadpłaconych kwot Firma Inwestycyjna dokona do 14 dni roboczych następujących bezpośrednio po dniu 
przydziału akcji. Zwrot nadpłaconych kwot nastąpi w kwocie równej kwocie nadpłaty, bez potrącania 
jakiejkolwiek prowizji oraz bez odsetek.  
 
W przypadku uchylenia się przez inwestora od skutków prawnych złożonego zapisu na akcje w związku z 
publikacją Suplementu do Dokumentu Ofertowego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie do 14 dni 
roboczych od daty złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego zapisu. 
 
Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej 
przeprowadzenia 
 
Emitent może odwołać ofertę publiczną w sytuacji, gdy wystąpi:  
1) nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą 
mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Emitenta, 
 2) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Emitenta.  
 
Emisja akcji serii B nie dojdzie do skutku, jeżeli:  
1) w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia uchwały o emisji, Zarząd Emitenta nie zgłosi do Sądu Rejestrowego 
wniosku o zarejestrowanie emisji akcji serii B, lub  
2) uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta z tytułu emisji akcji serii B, lub 
3) prawidłowo nie zostaną złożone i opłacone zapisy na co najmniej 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) akcji serii 
B.  
 
W przypadku niedojścia do skutku oferty publicznej dokonane przez inwestorów wpłaty na akcje serii B zostaną 
zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.  
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Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i 
terminu zwrotu wpłaconych kwot 
 
Informacja o dojściu bądź nie dojściu emisji akcji serii B do skutku zostanie opublikowana na  Platformie 
CrowdConnect pod adresem www.crowdconnect.pl oraz stronie internetowej Emitenta pod adresem 
www.bron.pl. 
 
W przypadku niedojścia emisji akcji serii B do skutku, zwrot wpłaconych przez inwestorów środków pieniężnych 
zostanie dokonany na rachunek bankowy inwestora, z którego została dokonana wpłata. Zwrot środków 
pieniężnych nastąpi w kwocie równej kwocie wpłaconej bez jakichkolwiek odsetek bądź odszkodowań, w 
terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości przez Emitenta informacji o nie 
dojściu do skutku emisji akcji serii B. 
 
Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu 
Informacja dotycząca odwołania lub odstąpienia od przeprowadzenia oferty zostanie opublikowana na 
Platformie CrowdConnect pod adresem www.crowdconnect.pl oraz stronie internetowej Emitenta pod adresem 
www.bron.pl 
 
  

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości 
wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz 
wskazanie czy cele emisji mogą ulec zmianie  
  

Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości 
wpływów oraz określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z nich, przedstawia poniższa 
tabela. Emitent zaznacza, że będzie realizował obydwa cele równocześnie dostosowując je do ostatecznej 
wartości wpływów z emisji akcji serii B.  Emitent wskazuje również, że w pierwszej kolejności, osiągając próg 
dojścia oferty publicznej do skutku, sfinansuje rozwój sklepu internetowego. 
 
Szczegółowy opis realizacji celów emisyjnych zaprezentowano w dziale IV pkt. 6.7. niniejszego Dokumentu.  
 

Cel emisyjny Przewidywane nakłady Planowany termin realizacji 

Optymalizacja sklepu internetowego pod kątem 
szybkości działania i UX oraz stworzenie nowej 
platformy dla sklepu, która zintegruje obecne 

systemy  

250.000 PLN Q4 2022 - Q1 2024 

Zwiększenie stanów magazynowych, liczby 
marek oraz produktów w ofercie 

2.250.000 PLN Q4 2022 - Q4 2023 

Suma 2.500.000 PLN  

Źródło: Emitent  

 

Zarząd Emitenta zaznacza, iż w przypadku zmiany strategii rozwoju, identyfikacji obszarów inwestycyjnych, które 

lepiej przyczynią się do wzrostu wartości Spółki lub innych przyczyn, wskazane cele emisyjne mogą ulec zmianie. 

Tym samym środki pozyskane z emisji akcji serii B mogą być wykorzystane na inne niż wskazane wyżej cele. 
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IV. Dane o Emitencie i jego działalności 
 

1. Podstawowe dane o Emitencie 
Dane teleadresowe 
 

 

Nazwa (firma): Bron.pl S.A. 

Kraj: Polska 

Siedziba: Warszawa 

Adres: 00-696 Warszawa, ul. Pankiewicza 3 

Numer KRS:  0000986333 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 369621271 

NIP:  7010808641 

Poczta e-mail:  info@bron.pl 

Strona www: https://bron.pl/ 

 
 
W imieniu Emitenta działają: 
- Jarosław Staniec – Członek Zarządu 

- Paulina Sukiennik – Członek Zarządu 

 
Wskazanie czasu trwania Emitenta 
 
Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 
 
Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent 
 
Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek 
Handlowych. 
 
Bron.pl S.A. powstała w wyniku przekształcenia spółki Bron.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
akcyjną. 
 
Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty 
dokonania tego wpisu, a w przypadku, gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, że wskazanie organu, który je wydał 
 
Bron.pl S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 sierpnia 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000986333. 
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Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w 
przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze 
wskazaniem organu, który je wydał. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i 
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 290, z późn. zm.) działalność prowadzona przez Emitenta wymaga koncesji 
udzielanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
Dnia 3 sierpnia 2018 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło Emitentowi koncesji nr B-077/2018 
na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją oraz obrotu wyrobami o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Koncesja została udzielona na okres 50 lat.  
 

2. Krótki opis historii Emitenta 
 
Sklep BRON.PL rozpoczął działalność w 1996 roku, gdy bracia Mirosław i Dariusz Klekot postanowili sprzedawać 
drogą wysyłkową produkty obronne niewymagające zezwolenia - gazy pieprzowe, pistolety hukowe, alarmy 
osobiste, odstraszacze i pałki teleskopowe. 
 
W roku 1998 firma „COLT”, gdyż pod taką nazwą działała wówczas firma, otrzymała koncesje MSWiA na obrót 
bronią i amunicją.  
 
Firma sprzedawała wysyłkowo broń bez pozwolenia oraz wiatrówki poprzez sklep internetowy, wydawała 
obszerne, kolorowe katalogi z produktami obronnymi, stworzyła pierwszy w tej branży projekt studia filmowego 
z filmami o produktach oraz stworzyła pierwszą w tej branży platformę B2B do sprzedaży hurtowej. 
 
W roku 2004 firma zakupiła domenę BRON.pl i jej sklep internetowy działał od tej pory już pod tą domeną.  
 
W roku 2018 powstała spółka Bron.pl Sp. z o.o., będącą bezpośrednim kontynuatorem sklepu. 
 
Do firmy tej należy sklep internetowy www.bron.pl, drugi sklep www.Hobby4Men.com, platforma sprzedaży 
hurtowej B2B oraz sklep stacjonarny. Firmowy Salon Broni firmy BRON.pl zajmuje powierzchnię ponad 600 
metrów kwadratowych i jest zlokalizowany w centrum Częstochowy przy trasie DK-1.  
 
 

DATA Wydarzenie  

02.2018  Inwestycja funduszu FRAM FIZ oraz podpisanie Umowy Wspólników. 

Najem długoterminowy obiektu handlowo-magazynowego przy ul. Drogowców 33/35 w 

Częstochowie. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki Bron.pl sp. z o.o. 

03.2018 Przejęcie domeny internetowej bron.pl i hobby4men.com. Rozpoczęcie współpracy z 

firmą ZORAKI – tureckim producentem broni pneumatycznej i hukowej. 

04.2018 
Rozpoczęcie współpracy z firmą Helikon, POE Lang oraz wprowadzenie do oferty marki 
Victorinox, Leatherman, Delta Optical, Gerber. Otwarcie sklepu stacjonarnego w 
Częstochowie i podpisanie umowy z Inpost paczkomaty sp. z o.o. 

05.2018 Rozpoczęcie współpracy z firmą HPE – producentem gazów pieprzowych, które Bron.pl 
sprzedaje pod marką własną.  

06.2018 Rozpoczęcie współpracy z firmą Midland Diving Equipment Limited Anglia, Kral, 
Pepperball oraz Industry Brand/Beeman. Start systemu do automatyzacji działań 
reklamowych. 

08.2018 Udzielenie Emitentowi koncesji na obrot bronią i amunicją oraz obrót wyrobami o 
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

09.2018 
Odwołanie Członka Zarządu Anety Męczyńskiej oraz powołanie do Zarządu Jarosława 

Stańca.  

http://www.bron.pl/
http://www.hobby4men.com/
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01.2019 

Uruchomienie platformy Solex B2B do obsługi klienta hurtowego. Uruchomienie 

sprzedaży przez Allegro oraz nabycie praw do kont bron-pl. Podpisanie umowy o 

wyłącznej dystrybucji na dostawę amunicji z Czech mega huk 5.6mm. 

02.2019 
Odwołanie Członka Zarządu Krzysztofa Wróbla oraz powołanie do Zarządu Pauliny 

Sukiennik. 

02.2020 
Uruchomienie systemu integrującego magazyn bron.pl z magazynami dostawców. 

03.2020 
Rozpoczęcie współpracy z firmą Gletcher – Soldier of fortune GmbH. 

10.2020 
Rozpoczęcie współpracy z BYRNA USA. 

05.2021  
Wprowadzenie płatności przez PAYU 

12.2021 

Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 10.000,00 PLN do kwoty 100.000,00 PLN 

na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólnik firmy 

Bron.pl Sp. z o.o. 

06.2022 

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bron.pl Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie uchwały nr 3 w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. 
Akt notarialny Repertorium A nr 6079/2022 sporządziła Dominika Stec-Cekiera, notariusz 
w Częstochowie, Kancelaria Notarialna w Częstochowie. 

10.2022 

Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą 
Bron.pl uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji 
serii B w drodze subskrypcji otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy 
prawa poboru w całości.  
Akt notarialny Repertorium A nr 10322/2022 sporządziła Ida Chotecka, notariusz w 
Częstochowie, Kancelaria Notarialna w Częstochowie. 
 
Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bron.pl S.A. uchwały nr 3 w sprawie 
wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B 
oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów 
wartościowych. Akt notarialny Rep A nr 10322/2022 sporządziła Ida Chotecka, notariusz 
w Częstochowie, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.  
 

 
 

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia 
 
Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta 
 
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne 
składają się: 

a) kapitał zakładowy, 
b) kapitał zapasowy, 
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. 

 

Kapitał zakładowy 
 
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000.000 (milion) akcji 
zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy). Kapitał został w pełni opłacony 
wkładami pieniężnymi. 
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Kapitał zapasowy 
 
Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również 
nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich 
wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał 
zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał 
ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na dzień 31.12.2021 r. wielkość kapitału 
zapasowego wynosiła 1.994.900,00 PLN. Na dzień 30.06.2022 r. wielkość kapitału zapasowego wynosiła 
2.133.336,40 PLN. 
 

Inne kapitały 
 
Na dzień 31.12.2021 r. Emitent nie posiadał kapitałów rezerwowych. Na koniec 2021 r. Emitent wykazywał straty 
z lat ubiegłych w wysokości 806.635,97 PLN. 
Na dzień 30.06.2022 r. Emitent nie posiadał kapitałów rezerwowych. Na koniec 1 poł. 2022 r. Emitent wykazywał 
straty z lat ubiegłych w wysokości 289.408,01 PLN. 
 

Zasady tworzenia kapitałów 
 
Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% 
zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do 
kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. 
 
Oświadczenie emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego 
bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu, czy też nie, a jeśli 
nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe. 
 
Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom aktywów obrotowych wystarcza na pokrycie jego bieżących potrzeb, 
to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu. 
Na dzień 30 czerwca 2022 r. Emitent dysponuje środkami finansowymi w kwocie 54.110,73 PLN oraz posiada 
należności w wysokości 342.519,59 PLN. 
W 2021 r. średniomiesięczne przychody Emitenta wyniosły 937.739,41 PLN. W I poł. 2022 r. średniomiesięczne 
przychody Emitenta były na poziomie 1.333.310,97 PLN. 
W 2021 r. średniomiesięczne koszty Emitenta wyniosły 888.788,62 PLN. W I poł. 2022 r. średniomiesięczne koszty 
Emitenta były na poziomie 1.266.518,73 PLN. 
 
Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 
 
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. 
 
Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy 
uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 
emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu 
wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji 
 
Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych 
emisji akcji. 
 
Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego 
upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być 
podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie 
ważności dokumentu może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie 
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Statut nie przewiduje upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału 
docelowego. 
 

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

 
Instrumenty finansowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku 
instrumentów finansowych. 
 

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego 
działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w 
skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej 
przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w 
skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta  

 
Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:  
 

a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta, 
 
Paulina Sukiennik, pełniąca funkcję Członka Zarządu w Bron.pl S.A., jest Prezesem Zarządu w Adventure Vibe Sp. 
z o.o. (funkcjonującą wcześniej pod nazwą KW INVEST GROUP Sp. z o.o.), która posiada 400.000 akcji Emitenta, 
co stanowi 40% udział w kapitale zakładowym. Ponadto Paulina Sukiennik jest Prezesem Zarządu w Olfusa 
Advisory Sp. z o.o., w której posiada 95% udziałów. Emitent współpracuje z firmą Olfusa Advisory Sp. z o.o. 
Emitent powierza zleceniobiorcy obowiązki z zakresu świadczenia usług doradczych (świadczenie usług w ramach 
kontraktu B2B). Łączna wartość transakcji w 2021 roku wyniosła 410.775,14 PLN, z czego kwota 207.795,26 PLN 
stanowiła koszty dla Emitenta, a kwota 202.979,88 PLN stanowiła przychody Emitenta. Ponadto Paulina Sukiennik 
jest Prezesem Zarządu w Abacus Rent Sp. z o.o., w której posiada 95% udziałów. Emitent podnajmuje budynek 
od Abacus Rent Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji w 2021 roku wyniosła 548.643,34 PLN, z czego kwota 
277.172,59 PLN stanowiła koszty dla Emitenta, a kwota 271.470,75 PLN stanowiła przychody Emitenta. 
 

b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych 
emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,  

 
Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który posiada 600.000 akcji Emitenta, co stanowi 60% udział w kapitale 
zakładowym, w dniu 30 listopada 2018 roku udzielił pożyczki Emitentowi w wysokości 800.000,00 PLN o 
oprocentowaniu w wysokości 6% w skali roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent częściowo spłacił pożyczkę 
i posiada z tego tytułu zobowiązanie w wysokości 600.000,00 PLN.  
. 
Dnia 14 stycznia 2022 roku Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 
400.000,00 PLN o oprocentowaniu w wysokości 10% w skali roku. Termin spłaty pożyczki przypada dnia 31 
grudnia 2022 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu pożyczka nie została spłacona. 
 
Dnia 27 października 2022 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy dwoma akcjonariuszami Emitenta, tj. 
pomiędzy FRAM FIZ oraz Adventure Vibe Sp. z o.o. Na mocy wyżej wymienionego porozumienia strony 
uregulowały wzajemne prawa i obowiązki oraz zasady współpracy w celu rozwoju Spółki. Strony wspólnie 
postanowiły podjąć działania mające na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect oraz uzgodniły brzmienie statutu Emitenta, który zawiera część z dotychczasowych 
uzgodnień pomiędzy stronami, w tym w szczególności uprawnienie osobiste Adventure Vibe Sp. z o.o. do 
powołania jednego członka rady nadzorczej Spółki. W związku z zamiarem emisji akcji w Spółce i możliwością 
przystąpienia do Spółki nowych akcjonariuszy, którzy wezmą udział w ofercie publicznej Spółki, a także mając na 
uwadze, iż zamiarem stron jest, aby Spółka stała się spółką publiczną, strony postanowiły uchylić obowiązujące 
dotychczas postanowienia umów wspólników, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na odbiór Spółki 
podczas przeprowadzenia oferty publicznej oraz na sytuację nowych akcjonariuszy, którzy przystąpią do Spółki. 
Strony zobowiązują się współpracować ze sobą w celu doprowadzenia do upublicznienia Spółki. 
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c) pomiędzy emitentem a firmą inwestycyjną świadczącą usługę oferowania w zakresie art. 72 pkt 1 i 3 
ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub podmiotami z nią powiązanymi 

 
Nie występują powiązania organizacyjne, kapitałowe lub majątkowe pomiędzy Emitentem i Firmą Inwestycyjną 
lub podmiotami z nią powiązanymi  
 

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem 
wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo 
jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem 
dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności 

 

6.1 Przedmiot działalności Emitenta 
 
Spółka prowadzi działalność operacyjną w zakresie handlu bronią oraz sprzedaży odzieży i akcesoriów 
survivalowych. Emitent prowadzi działalność w segmencie sprzedaży hurtowej poprzez platformę B2B (ang. 
business to business -  transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi), gdzie głównymi 
odbiorcami są sklepy militarne, turystyczne i outdoorowe, wędkarskie oraz sklepy z bronią. Bron.pl S.A. realizuje 
również sprzedaż detaliczną w punkcie sprzedaży stacjonarnej w Częstochowie oraz sprzedaż detaliczną poprzez 
sklep internetowy. Spółka jest właścicielem 2 sklepów internetowych funkcjonujących pod nazwą bron.pl oraz 
hobby4men.com, do których posiada prawo do domeny. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, w 
ofercie sklepu Bron.pl znajduje się ponad 480 marek oraz 18.000 produktów.  
 

6.2 Zespół Emitenta 
 
Spółka współpracuje z 20 osobami. Dwanaście osób jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, trzy osoby 
współpracują w oparciu o umowę B2B (ang.: business to business - transakcje pomiędzy dwoma lub więcej 
podmiotami gospodarczymi), 2 osoby są zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie oraz 2 osoby zostały powołane 
do pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
 
Struktura zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2021 r. i 30 września 2022 r. w podziale na rodzaj umowy współpracy: 

Forma zatrudnienia  31.12.2021 r. 30.09.2022 r. 

Umowa o pracę  1 13 

Umowa zlecenie 4 2 

B2B  14 3 

Powołanie 2 2 

SUMA  19 20 

Źródło: Emitent 
 
W skład Zarządu Spółki Bron.pl wchodziły 2 osoby. Dział administracji składa się z 1 osoby, natomiast dział 
handlowo-logistyczny oraz liczy 11 osób. W skład działu finansowo-księgowego wchodzi 1 osoba, serwis składa 
się z 1 osoby. 
 
Struktura zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. i 30 września 2021 r. w podziale na działy: 

Dział  31.12.2021 r. 30.09.2022 r. 

Handlowo-logistyczny 10 11 

Finansowo-księgowy 1 1 
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Serwis 1 1 

Administracja  1 1 

Zarząd 2 2 

Pozostałe 4 4 

SUMA  19 20 

Źródło: Emitent 
 
Większość zespołu składa się z osób posiadających wieloletnie doświadczenie w branży produktów obronnych i 
strzeleckich bez zezwoleń.  
 
Do kluczowych pracowników i współpracowników Emitenta należą: 
 
Dariusz Klekot – Pracuje na stanowisku Dyrektora ds. handlu i logistyki. Jest odpowiedzialny za zamawianie 
towaru, wpisywanie do systemu Enova oraz obsługę działu hurtowego. Z wykształcenia jest technikiem 
budownictwa. Wcześniej pracował jako kierownik działu sprzedaży hurtowej w firmie „Kolter”. Jest jedną z osób, 
które są związane z marką Bron.pl od początku jej istnienia. 
 
Mirosław Klekot – Założyciel firmy Kolter oraz twórca sklepu internetowego Bron.pl. Posiada ponad 20-letnie 
doświadczenie w branży.  
 
Paulina Sukiennik – Członek Zarządu Bron.pl S.A. Ponadto Paulina Sukiennik jest Prezesem Zarządu w Olfusa 
Advisory Sp. z o.o., w której posiada 95% udziałów. Emitent współpracuje z firmą Olfusa Advisory Sp. z o.o. 
Emitent powierza zleceniobiorcy obowiązki z zakresu świadczenia usług doradczych. Paulina Sukiennik jest 
Prezesem Zarządu w Abacus Rent Sp. z o.o., która podnajmuje budynek dla Bron.pl S.A. W Bron.pl Paulina 
Sukiennik jest odpowiedzialna za obsługę Baselinker oraz Allegro. 
 
Jarosław Staniec – Członek Zarządu Bron.pl S.A., który jest odpowiedzialny za obsługę prawną i kontrolę 
finansową Spółki. Radca prawny nr OP 1307 oraz doradca restrukturyzacyjny nr 1193. Prowadzi własną kancelarię 
o nazwie JGSPP.  
 
Izabela Kosińska – Dyrektor Finansowy oraz Główna Księgowa w Bron.pl S.A. Jest odpowiedzialna za 
sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe i bieżące rozliczenia.  

6.3 Oferta produktowa 
 
Emitent prowadzi działalność w segmencie sprzedaży hurtowej poprzez platformę B2B (ang. business to business 
-  transakcje pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi), gdzie głównymi odbiorcami są sklepy 
militarne, turystyczne i outdoorowe, wędkarskie oraz sklepy z bronią. Bron.pl S.A. realizuje również sprzedaż 
detaliczną w punkcie sprzedaży stacjonarnej w Częstochowie oraz sprzedaż detaliczną poprzez sklep internetowy. 
Spółka jest właścicielem 2 sklepów internetowych funkcjonujących pod nazwą bron.pl oraz hobby4men.com, do 
których posiada prawo do domeny. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu, w ofercie sklepu Bron.pl 
znajduje się ponad 480 marek oraz 18.000 produktów. Wiodącymi produktami Emitenta są produkty obronne i 
strzeleckie, na których posiadanie nie jest wymagane żadne pozwolenie.  
 

Produkty obronne są to przykładowo: 

1. Gazy pieprzowe – oprócz dużego wyboru najpopularniejszych gazów obronnych, Emitent posiada 
własną linię swoich gazów produkowanych w Polsce pod własną marką GuardPolice. Gazy te wyróżniają 
się dużą mocą obezwładniającą oraz posiadają Atest, którego nie posiada większość gazów w Polsce. 
Dzięki temu gazy te cieszą się popularnością wśród odbiorców hurtowych i klientów detalicznych. 
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2. Pistolety i rewolwery hukowe (tzw. Straszaki) - Emitent posiada produkty, których nie ma konkurencja 
na polskim rynku oraz ma na nie wyłączność. Produkowane są dla Emitenta na zamówienie. Odznaczają 
się wysoką jakością w przystępnej cenie dla rynku.  

3. Paralizatory - jako koncesjonowany sprzedawca Emitent posiada w swojej ofercie duży wybór 
paralizatorów kontaktowych oraz modeli działających na odległość. Obecnie produkowane są 
paralizatory pod marką własną Emitenta o nazwie Guard - zarejestrowaną w Urzędzie Patentowym RP. 

4. Pistolety pneumatyczne na kule (np. pieprzowe) - jeden z najważniejszych segmentów sprzedaży na 
rynku.  

Produkty strzeleckie to: 

1. Wiatrówki długie i krótkie - w kategorii produktów strzeleckich bez zezwoleń wiatrówki są 
najpopularniejszymi produktami. W swojej ofercie Emitent posiada wszystkie najpopularniejsze na 
rynku wiatrówki oraz jest wyłącznym dystrybutorem 6 znanych marek wiatrówek długich i krótkich.  

2. Łuki i akcesoria - to od około 5 lat dynamicznie rozwijający się segment produktowy. Emitent importuje 
je z Holandii i Tajwanu.  

 

Wyżej wymienione produkty stanowią ok. 80% przychodów (uzyskanych w pierwszej połowie 2022 
roku), a ich podział wygląda następująco: 
1. Pistolety i rewolwery hukowe 30% 
2. Pistolety na kule gumowe 15% 
3. Wiatrówki 15% 
4. Gazy pieprzowe 5% 
5. Paralizatory 5% 
6. Łuki 10% 

 
Źródło: Emitent 

 
Do głównych dostawców Emitenta należą podmioty z Chin, Turcji, Stanów Zjednoczonych i Polski. Największymi 
dostawcami Emitenta w 2020 roku i 2021 roku był dostawca z Turcji oraz Stanów Zjednoczonych, którzy mieli 
kolejno 14% i 11% udział w strukturze dostawców. Emitent współpracuje z dużą liczbą dostawców oraz posiada 
zdywersyfikowaną geograficznie sieć dostawców. Z dostawcami krajowymi Emitent nie posiada umów 
handlowych, z wyjątkiem firmy dostarczającej amunicję produkowaną dla Emitenta na wyłączność. Z dostawcami 
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15%
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10%

Pistolety i rewolwery hukowe Pistolety na kule gumowe Wiatrówki

Gazy pieprzowe Paralizatory Łuki
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zagranicznymi Emitent posiada 3 umowy o wyłącznej dystrybucji na terenie Polski. W większości przypadków 
Emitent zapłata następuje w formie 100% przedpłaty przed dostawą.  
W poniższej tabeli zaprezentowano udział poszczególnych dostawców w strukturze dostawców, wyliczony na 
podstawie wartości zamówień pomiędzy Bron.pl S.A. a dostawcami w 2020 i 2021 roku. 
 

Nazwa podmiotu, dane w PLN 2020 %udział 2021 %udział 

Dostawca1 Z-Turcja 922 338 14% 358 624 5% 

Dostawca2 B-Chiny  529 577 8% 414 094 6% 

Dostawca3 B-USA 272 226 4% 805 276 11% 

Dostawca4 K-Turcja 471 218 7% 440 567 6% 

Dostawca5 F-Turcja 0 0 616 447 8% 

Dostawca 6 A-Polska 388 155 6% 287 832 4% 

Źródło: Emitent 
 
 

6.4 Kanały sprzedaży i sposoby pozyskiwania klientów 
 
Emitent realizuje sprzedaż w segmencie detalicznym oraz hurtowym. Sprzedaż detaliczna odbywa się głównie 
poprzez sklep internetowy oraz sklep stacjonarny w Częstochowie. W 2021 roku kanały te stanowiły kolejno 
około 60% przychodów oraz 10% przychodów. Sprzedaż hurtowa odbywa się poprzez platformę B2B i w 2021 
roku odpowiadała za około 30% przychodów Emitenta.  
Poniżej zaprezentowano przychody miesięczne Bron.pl S.A. w latach 2021 oraz 2022 r.: 

Miesiąc Przychody ze sprzedaży Wzrost 
r/r 

01.2021 771 984,76 zł  
4,73% 01.2022 808 501,20 zł 

02.2021 846 922,16 zł  
29,61% 02.2022 1 097 710,75 zł 

03.2021 951 801,70 zł  
130,11% 03.2022 2 190 225,00 zł 

04.2021 878 515,37 zł  
80,29% 04.2022 1 583 882,36 zł 

05.2021 766 925,02 zł  
61,27% 05.2022 1 236 852,40 zł 

06.2021 766 302,89 zł  
41,29% 06.2022 1 082 694,13 zł 

07.2021  719 926,02 zł  
41,48% 07.2022 1 018 545,89 zł 

08.2021 843 271,09 zł  
27,67% 08.2022 1 076 639,70 zł 

09.2021 956 654,40 zł  
10,18% 09.2022 1 054 070,89 zł 

01-25.10.2021 624 687,85 zł 
58,82% 

01-25.10.2022 992 149,01 zł 
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11.2021 1 314 715,73 zł   

12.2021 1 597 275,16 zł   
Źródło: Emitent 

 
Spółka posiada 2 sklepy internetowe pod nazwą Bron.pl i Hobby4men.com. Ruch w tych sklepach generowany 
jest poprzez liczne działania promocyjne i reklamowe, które obejmują:  

• Minimum 2 razy w tygodniu mailing do bazy klientów liczącej około 50 000. 

• Mailingi zlecane zewnętrznym operatorom takim jak Onet Poczta. 

• Działania reklamowe w sieciach reklamowych. 

• Automatyzacja marketingu (ang. marketing automation) realizowana przez system Edrone. 

• Działania promocyjne na marketplace’ach (m.in. Allegro, Ceneo czy OLX). 

• Cykliczna wysyłka reklam przez SMS do naszych klientów. 

• Budowanie ruchu poprzez działania SEO i SEM w Google. 

• Obecność na portalach społecznościowych, tj. Facebook, Instagram, Youtube. 
 
Kanał e-Commerce jest najważniejszym sposobem dystrybucji produktów Emitenta. Nieustanny rozwój sklepu 

online, oferty produktowej oraz coraz szerzej podejmowane działania marketingowe pozwalają osiągnąć 

zadowalające wzrosty kluczowych wskaźników marketingowo-e-Commerce’owych dla sklepów internetowych 

www.bron.pl oraz www.hobby4men.com:   
2020 r. 2021 r. 1 poł. 2022 r.  

ilość Wzrost 
(do 2019 r.) 

Ilość Wzrost 
(do 2020 r.) 

Ilość Wzrost 
(do 1 poł. 
2021 r.) 

Użytkownicy w serwisie 744 240 35,49% 807 942 7,88% 583 656 44,74% 

Współczynnik konwersji (CVR) 0,41% 0,03% 0,43% 0,02% 0,37% 2,78% 

Średnia wartość koszyka 450,54 zł 20,45% 498,23 zł 9,57% 659,69 zł 35,23% 

Wskaźnik kosztów 
logistycznych 

2,83% -1,74% 2,27% -17,79% 2,31% -3,75% 

Wskaźnik kosztów 
marketingowych 

8,45% 11,77% 9,78% 15,74% 10,52% 4,68% 

Wskaźnik zwrotów 7,27% -23,73% 6,20% -14,63% 4,57% -28,73% 

Średni czas trwania sesji 00:01:15 -2,67% 00:01:15 0,00% 00:01:18 2,11% 

SKU w katalogu produktowym 8377 33,10% 15000 79,06% 18100 20,67% 

Źródło: Emitent 
 
Pod względem kanałów pozyskiwania klientów w 2020, 2021 i w pierwszej połowie 2022 roku w ramach sklepu 
internetowego Bron.pl sytuacja kształtuje się następująco (udział przychodowy w wartości konwersji): 
 

  2020 r. 2021 r. I-VI 2022 r. 

Organic Search 40,19% 34,27% 30,72% 

Paid Search 2,13% 0,67% 0,36% 

Organic + Paid search 42,32% 34,95% 31,08% 

Direct 12,97% 11,86% 16,46% 

Email marketing 13,03% 11,58% 4,44% 

Pozostałe 31,67% 41,62% 48,02% 

Źródło: Emitent 
 
Pod względem kanałów pozyskiwania klientów w 2021 i w pierwszej połowie 2022 roku w ramach sklepu 
internetowego Bron.pl sytuacja kształtuje się następująco (udział przychodowy w wartości konwersji): 

  2020 r. 2021 r. I-VI 2022 r. 

Organic Search brak danych 13,59% 4,87% 

Paid Search brak danych 47,40% 56,42% 

http://www.bron.pl/
http://www.hobby4men.com/


  Dokument Ofertowy Bron.pl S.A. 
 

69 
 

Organic + Paid search brak danych 60,98% 61,29% 

Direct brak danych 17,92% 10,44% 

Email marketing brak danych 1,67% 7,30% 

Pozostałe brak danych 19,43% 20,98% 

Źródło: Emitent 
 

6.5 Przewagi konkurencyjne 
 

Sugestywna nazwa domeny 
Emitent jest właścicielem domeny internetowej bron.pl. Taka nazwa domeny oraz marki odpowiada potrzebom 
klientów i koncentruje się na produkcie, jaki chce kupić dana osoba. O trafności nazwy świadczy bardzo duży 
procent (40,19% w 2020 roku, 34,27% w 2021 roku oraz 30,72% w pierwszej połowie 2022 roku) bezpośrednich 
wyszukiwań w przeglądarkach (ang. organic search) oraz osób wpisujących bezpośrednio adres strony sklepu 
internetowego w tzw. pasku adresu (ang. direct), gdzie ten odsetek w przypadku sklepu internetowego bron.pl 
był w 2020 roku na poziomie 12,97%, w 2021 roku na poziomie 11,86% i w 2022 roku na poziomie 16,46%. 
Ponadto do Emitenta należy sklep internetowy hobby4men.com i jest jedynym właścicielem znaku towarowego 
w 35 klasie nicejskiej. Emitent informuje, iż nazwa marki „Hobby4men” została zastrzeżona w Urzędzie 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 listopada 2021 roku na okres 10 lat (numer prawa wyłącznego 
R.347769).  
 
Wyłączność na dystrybucję 15 marek na Polskę 
Emitent posiada wyłączność w dystrybucji w Polsce na m.in. broń hukową i wiatrówki firmy Zoraki, broń hukową 
firmy Stalker, broń na kule pieprzowe firmy Byrna oraz PepperBall, pistolety gazowe typu RMG firmy Kolter, gazy 
pieprzowe z GPS firmy Plegium oraz wiatrówki firm Kral Arms, Reximex, Industry Brand, Gletcher, Beeman i KWT. 
 
Brak sezonowości oraz rzadkie zmiany trendów 
Zróżnicowany asortyment oraz duża liczba produktów w ofercie gwarantują stabilny ruch przez cały rok. Brak 
sezonowości nie wymaga od Emitenta okresowego utrzymywania wysokiego stanu zapasów oraz nie wiąże się 
ze zwiększeniem kapitału obrotowego. Ponadto branża, w której działa Emitent charakteryzuje się stosunkowo 
rzadką zmianą trendów, co oznacza, że większość sprzedawanych modeli broni jest na rynku od wielu lat i osiąga 
dobrą sprzedaż. 
 
Doświadczony zespół 
Dyrektor działu handlowego, specjaliści ds. handlu oraz doradcy to osoby z wieloletnim doświadczeniem w 
branży produktów obronnych i strzeleckich bez zezwoleń. 
 
Duża baza klientów detalicznych 
Emitent posiada około 50 000 osób w bazie klientów detalicznych oraz około 500 firm wśród odbiorców B2B. 
 
Jeden z największych sklepów stacjonarnych z pełną ofertą branżową i showroomem 
Emitent posiada w Częstochowie sklep stacjonarny z pełną ofertą branżową o powierzchni 600 metrów 
kwadratowych. Należy on do największych tego typu sklepów stacjonarnych w Polsce i jest zlokalizowany przy 
trasie drogi krajowej nr 1. Znajduje się tam zarówno sklep stacjonarny marki Bron.pl, jak i marki Hobby4men.com. 
Jest tam również showroom, czyli salon, który pozwala na zapoznanie i przetestowanie interesującego nas 
produktu, co pozwala na osiągnięcie wyższej konwersji sprzedaży. 
 

6.6 Strategia rozwoju 
 
Dalsze budowanie marki i realizacja strategii marketingowej 

Korzyści z posiadania własnej marki nie odnoszą się tylko do wyższych przychodów oraz marży. Emitent uważa, 
że odpowiednia strategia marketingowa oraz PR będzie w stanie pozytywnie wpływać na łatwość pozyskiwania 
oraz lojalność klientów (przejawiającą się poprzez ich retencję, powtarzalność zakupów oraz wielkość 
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jednorazowego koszyka sprzedażowego). Do końca 2022 roku Emitent zamierza  zwiększyć nakłady na marketing, 
w tym zwiększyć budżety reklam płatnych. 

Poszerzenie oferty produktowej 

Zwiększenie stanów magazynowych, zwiększenie liczby marek oraz produktów w ofercie. Wzrost SKU w katalogu 
produktowym, wzrost liczby marek w ofercie co w efekcie spowodować ma  u Emitenta wzrost przychodów ze 
sprzedaży. 

Rozwój sklepu internetowego 

Optymalizacja portalu pod kątem szybkości działania i UX. Zmiany informatyczne w postaci nowej platformy dla 
sklepu, która zintegruje obecne systemy. 

Rozwój segmentu B2B oraz nawiązanie współpracy ze strzelnicami 

W celu ograniczenia uzależnienia od koniunktury w segmencie sprzedaży do klientów detalicznych, Emitent 
zamierza poszerzyć zakres swojej działalności o oferowanie , jak również potencjalne zaopatrywanie strzelnic. 
Zmiany regulacyjne w zakresie zwiększenia godzin edukacji w szkołach w ramach przedmiotów z przysposobienia 
obronnego powodują, że Zarząd Spółki rozważa również nawiązanie bliższej współpracy ze szkołami. 

6.7 Cele emisyjne 
 
Aby zdynamizować rozwój Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło dnia 30 

września 2022 roku uchwałę nr 2 (akt notarialny Rep. A nr 10322/2022) w sprawie podwyższenia kapitału 

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

akcjonariuszy prawa poboru w całości. Dokładne cele emisyjne przedstawia poniższa tabela. Zostały one 

określone w sposób spójny z założoną strategią rozwoju Bron.pl S.A. Emitent zaznacza, że będzie realizował 

obydwa cele równocześnie dostosowując je do ostatecznej wartości wpływów z emisji akcji serii B. Osiągając próg 

dojścia oferty do skutku Emitent w pierwszej kolejności sfinansuje rozwój sklepu internetowego. 

 

Cel emisyjny Przewidywane nakłady Planowany termin realizacji 

Optymalizacja sklepu internetowego pod kątem 
szybkości działania i UX oraz stworzenie nowej 
platformy dla sklepu, która zintegruje obecne 

systemy 

250.000,00 PLN Q4 2022 – Q1 2024 

Zwiększenie stanów magazynowych, liczby 
marek oraz produktów w ofercie 

2.250.000,00 PLN Q4 2022 – Q4 2023 

Suma 2.500.000 PLN  

Źródło: Emitent  

Zarząd Emitenta zaznacza również, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów 

ich realizacji, w przypadku jeśli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju 

Spółki. Tym samym środki pozyskane z emisji akcji serii B mogą być wykorzystane na inne niż wskazane wyżej 

cele.  

6.8 Prognozy finansowe 
 
Emitent na potrzeby niniejszego Dokumentu Ofertowego przedstawił prognozy na 2022 oraz 2023 rok. W 
symulacji wyników przyjęto następujące założenia: 

1. Okres prognozy: 2022 – 2023 rok 
2. Prognoza została sporządzona w oparciu o założenia co do rotacji kapitału obrotowego na 

poziomie obserwowanym w latach 2020-2021 przy założeniu zwiększenia jego wartości o środki 
z podwyższenia kapitału zakładowego oraz zadłużenia bankowego – pozycja „Przychody / średnia 
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KW + D + ZH”. Emitent zakłada, że przyrost długu będzie proporcjonalny do zwiększenia kapitału 
własnego, co pozwoli na zachowanie stabilnej struktury finansowej. 

3. Tempo wzrostu przychodów zostało ustalone na poziomie: 39% w 2022 roku w stosunku do 2021 
roku oraz 105% w 2023 roku w stosunku do 2022 roku. Założeń w 2023 roku dokonano przy 
uwzględnieniu zakładanego wzrostu skali działalności, pozyskania nowych klientów, 
wprowadzenia nowych produktów do oferty Spółki, pozyskania 2,5 mln PLN z emisji akcji serii B 
oraz zaciągnięciu kredytu w wysokości 2,5 mln PLN. 

4. Dodatkowo, prezentując prognozy, przedstawiono wariant, w którym Emitent pozyskuje kwotę 
równą progowi dojścia do skutku emisji (300 tys. PLN), zaciągając jednocześnie kredyt bankowy 
w tej samej wysokości. 

5. Założono utrzymanie stałego udziału kosztów operacyjnych w przychodach. 
6. Mimo relatywnie niskiej marży Emitent zachowuje wysoką rentowność kapitałów własnych, która 

w latach 2020-2021 wyniosła blisko 30%, natomiast w roku 2022 ma wynieść 36% a w latach 2023 
31% lub 39%.. 

 
 

mln zł 2020 2021 2022P 
2023P 

Przy emisji 
2,5 mln PLN 

Przy emisji 
0,3 mln PLN 

Aktywa 2,6 3,0 4,6 11,2 6,4 

Kapitał własny (KW) 1,2 1,8 2,2 5,5 3,3 

Dług (D) 0,9 0,6 1,2 4,3 2,1 

Dług/Kapitał własny 75% 34% 57% 79% 60% 

Zobowiązania handlowe (ZH) 0,3 0,5 0,6 1,0 1,0 

KW+D+ZH 2,4 2,8 4,0 10,8 6,4 

Wzrost   16% 42% 268% 117% 

średnia(KW+D+ZH)   2,6 3,4 7,4 5,9 

Wzrost     30% 116% 25% 

Przychody 9,3 11,3 15,7 32,1 25,7 

wzrost   20% 39% 105% 64% 

Przychody/średnia(KW+D+ZH)   429% 458% 458% 434% 

Koszty działalności operacyjnej 8,9 10,7 14,6 29,7 23,9 

Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 6,1 7,2 10,0 20,6 

 
16,5 

% przychodów 65% 64% 64% 64% 64% 

Zysk ze sprzedaży 0,4 0,6 1,1 2,4 1,8 

marża 4% 5% 4% 5% 5% 

Pozostałe przychody operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pozostałe koszty operacyjne 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Przychody finansowe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Koszty finansowe 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 

Zysk brutto 0,4 0,5 1,0 2,1 1,6 

Zysk netto 0,4 0,5 0,8 1,7 1,3 

wzrost   39% 57% 194% 135% 

marża 4% 5% 5% 5% 5% 

 Źródło: Emitent 
 

Zarząd Emitenta zaznacza, iż prezentowane dane są wartościami prognozowanymi i wyniki osiągane przez Spółkę 
w przyszłych okresach mogą być od nich różne. 
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W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku, Spółka wygenerowała 71% wartości przychodów 
zakładanych w prognozie na rok 2022. Na poziomie zysku netto poziom realizacji prognozy wyniósł w 
analogicznym okresie 47%. 

6.9 Rynek działalności 
 
Rynek e-commerce 
Emitent generuje 100% sprzedaży w oparciu o kanał e-commerce. Wartość globalnego rynku e-commerce 
wyniosła w 2020 roku 4,28 bln zł. Oznacza to, że w latach 2014 – 2020 rosła średniorocznie o 21,42% r/r. Według 
prognozy portalu Statista, opublikowanej 7 lipca 2021 roku, dla okresu 2020 – 2024, wartość tego rynku ma 
wzrastać średniorocznie o 10,53% r/r. Dynamiczny wzrost wartości rynku jest spójny z światowymi tendencjami 
do digitalizacji działalności przedsiębiorstw i coraz szerszego użytkowania kanałów online.  
Na poniższych wykresach zaprezentowano wartość historyczną i prognozowaną globalnego rynku e-commerce 
w latach 2014-2024 (P). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Statista

 
Oprócz samej wartości globalnego rynku e-commerce, rósł również jego udział w światowej sprzedaży 
detalicznej. Według prognozy portalu Statista, opublikowanej 7 lipca 2021 roku, tendencja ta będzie utrzymywała 
się w najbliższych latach, a konsekwencją tego ma być niemalże 22 procentowy udział e-commerce w światowej 
sprzedaży detalicznej.  
Na poniższym wykresie zaprezentowano wartość historyczną i prognozowaną udziału e-commerce w globalnym 
rynku sprzedaży detalicznej w latach 2015-2024(P) 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Statista 

 
Wzrost rynku e-commerce jest zarówno skutkiem, jak i przyczyną, rosnącej liczby osób, dokonujących zakupów 
online. Według raportu portalu Oberlo, pod tytułem: „How many people shop online in 2021?”, w 2021 roku 
segment sprzedaży online posiada już 2,14 miliarda użytkowników, podczas gdy w 2014 roku liczba ta wynosiła 
1,32 mld. Wartość z 2021 roku stanowi ponad 27% populacji globalnej, co oznacza, że ponad jedna osoba na 
cztery dokonuje zakupów online. W latach 2014-2021 ilość użytkowników sprzedaży internetowej rosła 
średniorocznie o 7,15% r/r.  
Na poniższym wykresie przedstawiono wartość historyczną ilości osób kupujących online w okresie 2014-2021 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Oberlo 
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Polski rynek e-commerce 
Wartość polskiego rynku e-commerce w 2020 r. wyniosła 83 mld zł. Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu w 
latach 2017-2020 wyniósł 23,56%, a nawiązując do analizy przeprowadzonej przez PwC Polska sp. z o.o., 
opublikowanej 9 lutego 2021 roku, prognozowana na rok 2026, wartość polskiego rynku e-commerce ma 
wynieść 162 mld złotych. Oznacza to wystąpienie średniorocznego wzrostu wartości rynku, za okres 2020-2026, 
na poziomie 11,79% r/r.  
Na poniższych wykresach zobrazowano wartość historyczną i prognozowaną polskiego rynku e-commerce w 
latach 2017-2026 (P). 

 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Slide Share    Źródło: Opracowanie własne na podstawie Slide Share 

 
Wpływ pandemii COVID-19 na polski rynek e-commerce 
Z wymienionego wcześniej raportu przygotowanego przez 
PwC Polska sp. z o.o., a także do opracowania portalu 
Bankier i Puls Biznesu, opublikowanych 4 sierpnia 2020 roku, 
wynika, że pandemia COVID-19 miała pozytywny wpływ na 
wzrost udziału e-commerce w polskim handlu detalicznym. 
Z opracowań wynika, że w przeciągu zaledwie kilku tygodni, 
udział ten wzrósł z 5,5% na koniec 2019 roku do 12%, a w 
szczytowym momencie roku 2020 wyniósł 14%. Zdaniem 
autorów raportu dostępne dane świadczą, że rok 2020 był 
dla polskiej branży e-commerce najlepszy w dotychczasowej 
historii. Należy jednak zaznaczyć, że w miarę znoszenia 
obostrzeń widoczny jest powrót konsumentów do 
tradycyjnych kanałów sprzedaży. Tendencja rosnącego 
udziału e-commerce w globalnym handlu detalicznym 
sugeruje również, że Polski rynek ma jeszcze duży 
potencjał do wzrostu. 
 
Rynek zbrojeniowy 
Działalność Emitenta koncentruje się na segmencie towarów zbrojeniowych. W związku z czym, trendy 
zachodzące na rynku zbrojeniowym stanowią ważny kontekst jego działalności. Szacuje się, że światowe 
wydatki wojskowe w 2020 roku osiągnęły wartość 1 981 mld USD, co jest najwyższym poziomem od co najmniej 
1988 roku. Według SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), w 2021 roku światowe wydatki 
militarne po raz pierwszy przekroczyły 2 biliony USD i wyniosły 2,11 bln USD. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier i Slide Share 
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Źródło: SIPRI 

 
W 2020 roku udział wydatków na armię w globalnym produkcie krajowym brutto (PKB) wzrósł o 0,2% do 2,4%. 
Wartość europejskiego rynku zbrojeniowego wzrosła z 332 mld USD w 2010 roku do 392,7 mld USD w 2021 
roku. Od 2017 roku, zarówno w przypadku światowych wydatków militarnych jak i europejskich można 
zaobserwować tendencję wzrostową, co jest związane z przesunięciem się bezpieczeństwa w hierarchii 
potrzeb. 

 
Źródło: SIPRI 

 
Polska znalazła się na dziewiętnastym miejscu na świecie pod względem wydatków na wojsko w 2020 roku. W 
2020 roku wydatki Polski na obronność wyniosły ok. 13,7 mld USD, co stanowiło 39% wojskowego budżetu w 
Europie Środkowej.  
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Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej 

 
Należy wskazać, iż w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020 Polska zobowiązała się do zwiększenia 
budżetu na wojsko z poziomu 2,2% PKB w 2020 roku do 2,5% w 2024 roku. Ponadto Ministerstwo Obrony 
Narodowej przewiduje w latach 2021 - 2035 budżet w wysokości około 524 mld PLN na Plan Modernizacji 
Technicznej Polskich Sił Zbrojnych. 

 
Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej, GUS 

 
Istotną statystyką jest również poziom wydatków obronnych Polski w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 
porównaniu do państw członkowskich NATO, europejskich członków NATO oraz Stanów Zjednoczonych. W 
2020 roku wydatki obronne per capita w Polsce wyniosły 314 USD, podczas gdy średnia dla państw 
członkowskich NATO była ponad 3 razy wyższa i wyniosła 1 153 USD w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Natomiast w przypadku państw europejskich będących członkami NATO, wydatki obronne na jednego 
mieszkańca w 2020 roku wyniosły 493 USD. W Stanach Zjednoczonych wydatki te w 2020 roku były na poziomie 
2 372 USD. 
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Źródło: Tablice statystyczne NATO 2020 

 
 
 

Zmiany regulacyjne 
 
W kontekście funkcjonowania Emitenta bardzo ważnym aspektem jest otoczenie regulacyjne i zachodzące w 
nim zmiany. W ocenie Zarządu Spółki, obserwowany kierunek zmian ma charakter zmniejszający stopień 
uregulowania sprzedaży broni i może w pozytywny sposób wpłynąć na wartość rynku Broń.pl. 
 
Kluczowym aktem prawnym w tym zakresie jest Ustawa o broni i amunicji. W związku z koniecznością 
implementacji przepisów unijnej dyrektywy, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamierza 
dokonać szeregu zmian w przepisach wskazanej ustawy. Zgodnie z procedowanym projektem, zniesiony 
zostanie wymóg pozwolenia na broń alarmową o kalibrze do 6 mm.  Mając na uwadze popularność tego rodzaju 
broni w Niemczech i w Czechach, wprowadzenie zmiany mogłoby w istotny sposób poszerzyć obecny 
asortyment produktów Spółki, poszerzając jednocześnie jej rynek zbytu. 
Jednocześnie, wchodząca w skład koalicji rządowej, partia Solidarna Polska, złożyła w marcu bieżącego roku 
dodatkowy projekt zmian do ustawy o broni i amunicji, poszerzający dostęp do broni w przypadku wystąpienia 
przesłanki obrony narodowej. 
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7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, 
za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie  

 
W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Emitent nie dokonywał inwestycji kapitałowych. 
 

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, 
restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie 
upadłościowe, restrukturyzacyjne ani likwidacyjne. 
 

9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub 
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla 
działalności Emitenta 

 
Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, 
arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 
 

10. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań 
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres 
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy 
emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą 
mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta 

 
Nie wystąpiły żadne istotne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe lub arbitrażowe, 
włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnich 12 miesięcy lub takie, 
które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub 
mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 
 

11. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy 
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego 
sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Emitent finansuje działalność kapitałem dłużnym w postaci linii 
kredytowej na rachunku bieżącym w wysokości 1.000.000,00 PLN o oprocentowaniu w wysokości 8% w skali 
roku.  
Ponadto Emitent finansuje działalność kapitałem dłużnym w postaci pożyczki w wysokości 800.000,00 PLN o 
oprocentowaniu w wysokości 6% w skali roku. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Emitent częściowo spłacił 
pożyczkę i posiada z tego tytułu zobowiązanie w wysokości 600.000,00 PLN. 
Dnia 14 stycznia 2022 roku Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty udzielił Emitentowi pożyczki w wysokości 
400.000,00 PLN o oprocentowaniu w wysokości 10% w skali roku. Termin spłaty pożyczki przypada dnia 31 
grudnia 2022 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu pożyczka nie została spłacona. 
Dnia 18 października Emitent zawarł umowę kredytu bankowego z ING Bank Śląski na kwotę 500.000,00 zł przy 
oprocentowaniu zmiennym: WIBOR 3M + marża 3,5 p.p.  Umowa została zawarta na okres 5 lat.  
 
Emitent zaznacza, że jego celem jest refinansowanie zadłużenia od FRAM FIZ zadłużeniem bankowym, co 
sukcesywnie jest dokonywane poprzez zwiększenie zadłużenia w ING Banku Śląskim. 
 

12. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z 
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w 
dokumencie  

 
Dnia 27 czerwca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bron.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną. Akt notarialny Repertorium 
A nr 6079/2022 sporządziła Dominika Stec-Cekiera, notariusz w Częstochowie, Kancelaria Notarialna w 
Częstochowie. 
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13. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej 

Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu 
danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V 

 
Dnia 14 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Bron.pl 
podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze 
subskrypcji otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.  
Akt notarialny Repertorium A nr 10322/2022 sporządziła Ida Chotecka, notariusz w Częstochowie, Kancelaria 
Notarialna w Częstochowie. 
 
Dnia 14 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bron.pl S.A. podjęło uchwałę nr 3 w sprawie 
wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii A oraz B oraz upoważnienia do zawarcia 
umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Akt notarialny Rep A nr 10322/2022 
sporządziła Ida Chotecka, notariusz w Częstochowie, Kancelaria Notarialna w Częstochowie.  
 

14. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta 
 

Dane o członkach Zarządu Emitenta 
W skład Zarządu Emitenta wchodzą: 
Jarosław Staniec – Członek Zarządu 
Paulina Sukiennik – Członek Zarządu 
 
Jarosław Staniec – Członek Zarządu 
 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 
 

Jarosław Staniec, Członek Zarządu, termin upływu kadencji z dniem 12.08.2027 r. 
 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
 
Doświadczenie, działalność 
 
2018.10 – nadal wykonywana 
Członek zarządu w spółce Bron.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przygotowywanie oraz nadzór nad 
realizacją planów sprzedażowych spółki. Ogólny zarząd spółką. 
 
2010.02 – nadal wykonywana 
Działalność gospodarcza w zakresie Kancelarii radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego z siedzibą w 
Opolu.  
 
2007.06 – 2010.06  
Dyrektor oddziału południe (2007-2008), dyrektor handlowy i członek zarządu odpowiedziany za sprzedaż 
(2008-2009), prezes zarządu (2009-2010), w spółce CT Żuraw S.A. z siedzibą w Olsztynie w województwie 
warmińsko-mazurskim. W latach 2007-2008 tworzenie oddziału południe oraz budowanie rynku w obszarze 
południowo-zachodniej Polski. Od 2008 roku zarządzanie spółką w zakresie sprzedaży. Od 2009 roku 
restrukturyzacja spółki (majątkowa, personalna, zobowiązań) spowodowana światowym kryzysem w 
budownictwie. Spółka po skutecznej restrukturyzacji uzyskała możliwość dalszego konkurowania na rynku.   
 
2005.04 – 2007.09 
Członek zarządu i prezes zarządu w spółce Frotex S.A. z siedzibą w Prudniku w województwie opolskim. 
Opracowanie i realizacja planów sprzedażowych spółki (2005-2006). Działania w kierunku sprzedaży pakietu 
większościowego spółki (2006-2007). W efekcie działań akcjonariusz zbył większościowy pakiet akcji.       
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1996.06- 2005.06 
Działalność gospodarcza w zakresie produkcji elementów meblowych. Kooperacja z MMI International sp. z 
o.o. z siedzibą w Olsztynie, Bydgoską Fabryką Mebli oraz mniejszymi producentami mebli.  
 

Wykształcenie 
 
2005.10 – 2006.06  
Handel i zarządzanie sprzedażą w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studnia podyplomowe.  
 
2000.10-2005.06 
Wydział Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia Magisterskie.  
 
1985.09 – 1990.06 
Technikum Elektroniczne w Olsztynie.  
 

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
Emitenta 
 

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta. 
 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  
 

07.2012 – 07.2021, Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o. w Likwidacji, Członek Zarządu, Likwidator. 
02.2017 – 01.2020, JS2017 Sp. z o.o., Wspólnik, Członek Zarządu. 
11.2018 – obecnie, Bron.pl S.A., Członek Zarządu. 
01.2019 – 03.2020, Fast Finance S.A. w restrukturyzacji, Członek Rady Nadzorczej. 
03.2020 – 07.2020, Elektrociepłownia „Będzin” S.A., Członek Zarządu. 
07.2020 – 09.2020, Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A., Członek Zarządu. 
04.2021 – 03.2022, JS2021 Sp. z o.o., Wspólnik, Prezes Zarządu. 

 
e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,  
 

W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego. 
 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje 
członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

 
W okresie ostatnich pięciu lat Jarosław Staniec był Członkiem Zarządu i likwidatorem Progress Inwestycje 
Jedynka Sp. z o.o. w Likwidacji. 
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g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  

 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. 

 
h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
 

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
Paulina Sukiennik – Członek Zarządu 
 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana 

  
Paulina Sukiennik, Członek Zarządu, termin upływu kadencji z dniem 12.08.2027 r. 
  

b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego  
  
Wykształcenie: 
2013 – 2018, Uniwersytet SWPS, studia licencjackie na kierunku Psychologia Biznesu. 
 
Doświadczenie zawodowe: 
02.2018 – obecnie, Abacus Rent Sp. z o.o., Wspólnik, Prezes Zarządu. 
05.2018 – obecnie, Olfusa Advisory Sp. z o.o., Wspólnik, Prezes Zarządu. 
01.2019 – obecnie, Adventure Vibe Sp. z o.o., Prezes Zarządu. 
03.2019 – obecnie, Bron.pl S.A., Członek Zarządu. 
  

c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta 

  
02.2018 – obecnie, Abacus Rent Sp. z o.o., Wspólnik, Prezes Zarządu. 
05.2018 – obecnie, Olfusa Advisory Sp. z o.o., Wspólnik, Prezes Zarządu. 
 
Emitent współpracuje z firmą Olfusa Advisory Sp. z o.o. i powierza zleceniobiorcy obowiązki z zakresu 
świadczenia usług doradczych (świadczenie usług w ramach kontraktu B2B). Łączna wartość transakcji w 2021 
roku wyniosła 410.775,14 PLN, z czego kwota 207.795,26 PLN stanowiła koszty dla Emitenta, a kwota 
202.979,88 PLN stanowiła przychody Emitenta. Emitent podnajmuje budynek od Abacus Rent Sp. z o.o. Łączna 
wartość transakcji w 2021 roku wyniosła 548.643,34 PLN, z czego kwota 277.172,59 PLN stanowiła koszty dla 
Emitenta, a kwota 271.470,75 PLN stanowiła przychody Emitenta. 
 

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem  

  
02.2018 – obecnie, Abacus Rent Sp. z o.o., Wspólnik, Prezes Zarządu. 
05.2018 – obecnie, Olfusa Advisory Sp. z o.o., Wspólnik, Prezes Zarządu. 
01.2019 – obecnie, Adventure Vibe Sp. z o.o., Prezes Zarządu. 
03.2019 – obecnie, Bron.pl S.A., Członek Zarządu. 

  
e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub 
przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 
2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa 
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obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz 
działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego 

  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono 
sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa 
handlowego. 
  

f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego 

  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego 
lub nadzorczego. 
  

g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem 
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  

  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem 
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. 

  
h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 

podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 
  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych. 
 
 

Dane o członkach Rady Nadzorczej 
Dnia 27 czerwca 2022 roku (NWZA Rep. A nr 6079/2022) w wyniku przekształcenia Bron.pl Sp. z o.o. w Bron.pl 
S.A. została ustanowiona Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza zostanie uzupełniona do 5 członków przed 
złożeniem wniosku o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. 
 
W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 
Jakub Menc – Przewodniczący  
Edyta Klekot – Członek  
Michał Mania - Członek 

Jakub Menc – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  
Jakub Menc – Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji z dniem 12.08.2027 r. 

  
b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego    

 
Jakub Menc ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami w akcje. Posiada tytuł CFA oraz licencję 
doradcy inwestycyjnego. Obecnie pełni funkcję zarządzającego FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym.   
 

Doświadczenie zawodowe: 

sierpień 2022 – obecnie, BRON.PL S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej. 
luty 2022 – obecnie, IZOBLOK S.A., Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego 
wykonywania czynności nadzorczych. 
czerwiec 2021 – obecnie, K2 HOLDING S.A., Członek Rady Nadzorczej. 
październik 2017 – październik 2019, SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A., zarządzający 
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funduszami akcji.  
czerwiec 2016 – wrzesień 2017, PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., 
zarządzający funduszami. 
Grudzień 2012 – czerwiec 2016, NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A., 
kolejno młodszy analityk finansowy, analityk finansowy, młodszy zarządzający portfelem akcji, zarządzający 
portfelem akcji. 
 
Wykształcenie: 
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 
Doradca inwestycyjny – licencja nr 745 uzyskana w sierpniu 2019 r. 
 
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE 
Wycena i analiza spółek, szkoła letnia odbyta w okresie 28 lipca – 15 sierpnia 2014 r. 
 
INSTYTUT CFA  
Zdane wszystkie trzy egzaminy CFA za pierwszym razem. Desygnacja była uzyskiwana w okresie grudzień 2011 
– czerwiec 2013 r. 
 
SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE 
Studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość ukończone w okresie październik 2011 – czerwiec 2013 
r. 
 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI 
Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne w okresie październik 2008 – czerwiec 2011 r. 
Licencjat z Ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz licencjat z Matematyka na Wydziale Matematyki, 
Informatyki i Mechaniki. 
 

  
c. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  

  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  

  
d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem   

  
sierpień 2022 – obecnie, BRON.PL S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej    
luty 2022 – obecnie, IZOBLOK S.A., Członek Rady Nadzorczej delegowany do stałego indywidualnego 
wykonywania czynności nadzorczych. 
czerwiec 2021 – obecnie, K2 HOLDING S.A., Członek Rady Nadzorczej. 
  

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,   

  
W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego.  
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f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego  

  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  

  
g. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej   

  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  
h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
 

Edyta Klekot – Członek Rady Nadzorczej 

a. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana.  

  
Edyta Klekot - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji z dniem 12.08.2027 r. 

  
b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.  

  
Ponad 20 lat doświadczenia w branży strzelecko obronnej. 
Znajomość rynku oraz cech i atrybutów produktów. 
Obsługa finansowa sprzedaży detalicznej: systemy ratalne, rozliczanie płatności. 
 

c. wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne 
znaczenie dla Emitenta.  

  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  
   

d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech 
lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze 
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.  

  
Wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w okresie co 
najmniej ostatnich trzech lat. 
 

e. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, 
czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek 
organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa, o których mowa w art. 18 
§2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie 
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z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu 
przepisów prawa obcego oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających 
lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.  

  
f. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, 
w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła 
funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.  

 
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których wskazana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  

  
g. informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu 
spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

 
Wskazana osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta.    

  
h. informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z 
dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 

Michał Mania – Członek Rady Nadzorczej 

b. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu 
kadencji, na jaką dana osoba została powołana  

  
Michał Mania – członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji z dniem 12.08.2027 r. 

  
c. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego   

  
Michał Mania zajmuje stanowisko Menadżera w zespole Advisory – Real Estate w PwC Polska. 
W PwC, Michał specjalizuje się w doradztwie przy transakcjach nieruchomościowych oraz doradztwie w 
pozyskiwaniu finansowania. 
Aktualnie, zasiada w Radzie Nadzorczej notowanej na GPW spółki ZUK S.A., gdzie również jest członkiem 
komitetu audytu. 
Przed dołączeniem do PwC, Michał zarządzał oportunistycznym funduszem inwestycyjnym w Warszawie, gdzie 
zarządzał aktywami przekraczającymi 50 mln euro. W przeszłości pracował w dziale rynków kapitałowych JLL 
(w Londynie i Warszawie) gdzie doradzał przy transakcjach o łącznej wartości przekraczającej 2 miliardy euro. 
Michała Mania posiada wykształcenie wyższe. Posiada tytuł licencjata w dziedzinie nauk ścisłych uzyskany na 
Royal Holloway, University of London oraz jest absolwentem IESE  School w Barcelonie, gdzie ukończył studia 
podyplomowe Master of Business Administration (MBA).  

  
d. wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla 
emitenta  

  
Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.  

  
e. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba 
była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana 
osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem   

  
11.2020 – obecnie, Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A., Członek Rady Nadzorczej. 
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f. informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa 
określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, 
czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów 
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,   

  
W okresie ostatnich pięciu lat dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o 
których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, 
Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne 
przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie oraz wskazana osoba w okresie ostatnich 
pięciu lat osoba nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych 
w spółkach prawa handlowego.  

  
g. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co 
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka 
organu zarządzającego lub nadzorczego  

  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w 
odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub 
nadzorczego.  

  
h. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 
emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki 
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej   

  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz 
nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem 
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.  

  
i. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na 
podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

 
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.  
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15. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co 
najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Poniżej zaprezentowano aktualną strukturę akcjonariatu Emitenta przed ofertą. 

Akcjonariusz  
Liczba akcji  Udział w 

kapitale 
Liczba głosów  Udział w głosach  

FRAM FIZ 600.000 60% 600.000 60% 

Adventure Vibe Sp. z o.o. 400.000 40% 400.000 40% 

RAZEM 1.000.000 100% 1.000.000 100% 

Źródło: Emitent 

Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Emitenta przy założenia objęcia wszystkich akcji serii B Spółki. 

Akcjonariusz  
Liczba akcji  Udział w 

kapitale 
Liczba głosów  Udział w głosach  

FRAM FIZ 600.000 50% 600.000 50% 

Adventure Vibe Sp. z o.o. 400.000 33,33% 400.000 33,33% 

Akcjonariusze serii B 200.000 16,67% 200.000 16,67% 

RAZEM 1.200.000 100% 1.200.000 100% 

Źródło: Emitent 

Poniżej zaprezentowano strukturę akcjonariatu Emitenta przy założeniu objęcia 24.000 akcji serii B Spółki, tj. 

osiągnięciu progu dojścia do skutku emisji akcji serii B – Emitent zaznacza, że wówczas akcjonariusze 

posiadający akcje serii A podejmą działania celem wydzielenia części posiadanych akcji do nowej serii w celu 

spełnienia kryteriów rozproszenia przedstawionego w Regulaminie ASO 

Akcjonariusz  
Liczba akcji  Udział w 

kapitale 
Liczba głosów  Udział w głosach  

FRAM FIZ 600.000 58,59% 600.000 58,59% 

Adventure Vibe Sp. z o.o. 400.000 39,06% 400.000 39,06% 

Akcjonariusze serii B 24.000 2,34% 200.000 2,34% 

RAZEM 1.024.000 100% 1.024.000 100% 
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V. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. 
 

1. Sprawozdanie finansowe za 2021 r.  
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VI. Sprawozdanie finansowe za 1 poł. 2022 r. 
 

1. Skrócone sprawozdanie finansowe za 1 poł. 2022 r.  
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VII. Załączniki 
1. Statut Emitenta 
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2. Odpis z KRS 
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3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu 
Spółki nie zarejestrowanych przez sąd 

 
Dnia 14 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Bron.pl 
podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze 
subskrypcji otwartej oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.  
Akt notarialny Repertorium A nr 10322/2022 sporządziła Ida Chotecka, notariusz w Częstochowie, Kancelaria 
Notarialna w Częstochowie. 
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Dnia 14 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Bron.pl 
podjęło uchwałę nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki. 
Akt notarialny Repertorium A nr 10322/2022 sporządziła Ida Chotecka, notariusz w Częstochowie, Kancelaria 
Notarialna w Częstochowie. 
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4. Plan przekształcenia 
 
Dnia 27 czerwca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bron.pl Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną.  
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5. Wzór Formularza zapisu na akcje 
 

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SPÓŁKI Bron.pl S.A.  

  

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii B spółki Bron.pl S.A. 

z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa, Polska, KRS: 0000986333 („Spółka”), o 

wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Oferowane”), oferowane przez Spółkę w 

ofercie publicznej w trybie subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru („Oferta Publiczna”). Akcje 

Oferowane są oferowane w ramach Oferty Publicznej w Polsce na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi 

w Dokumencie Ofertowym. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe 

informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki https://bron.pl/ oraz na 

stronie Firmy Inwestycyjnej https://crowdconnect.pl/  

 

 DANE INWESTORA:  

Imię i nazwisko / Nazwa/firma 

osoby prawnej lub jednostki org. 

nieposiadającej osobowości 

prawnej 

                                                                                                                                       

PESEL / data urodzenia dla 

obywatela państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska 

                                                                                                                                       

Numer KRS / REGON / RFI / inny 

rejestr 

(w przypadku osób prawnych) 

                                                                                                                                       

Adres zamieszkania / Adres 

siedziby 
                                                                                                                                       

 DANE DOTYCZĄCE ZAPISU NA AKCJE OFEROWANE:  

Liczba Akcji Oferowanych 

objętych zapisem 
                                                                                                                                       

Rodzaj Akcji Oferowanej Akcje zwykłe na okaziciela 

Cena jednej Akcji Oferowanej 12,50 zł  

Łączna kwota wpłaty na Akcje 

Oferowane 

(z dokładnością do 0,01 zł) 

                                                                                               

 DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI OFEROWANYCH*:  

Numer rachunku papierów 

wartościowych Inwestora 
                                                                                                                                 

Nazwa podmiotu prowadzącego 

rachunek papierów 

wartościowych Inwestora 

  

 DANE I ADRES PODMIOTU UPOWAŻNIONEGO DO PRZYJMOWANIA ZAPISÓW I WPŁAT NA AKCJE:  

Nazwa i adres firmy 

inwestycyjnej 
 

Numer rachunku bankowego 

firmy inwestycyjnej  (do przelewu 

w celu opłacenia zapisu) 
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Nazwa instytucji prowadzącej 

rachunek bankowy Spółki 
  

  

* Emitent może nie uwzględnić zapisu Inwestora dokonując przydziału Akcji, jeżeli nie zostały podane dane w 

zakresie rachunku papierów wartościowych. W przypadku niepodania numeru rachunku papierów 

wartościowych i nazwy podmiotu prowadzącego w momencie składania zapisu Inwestor zobowiązuje się 

przekazać te dane Emitentowi lub Firmie Inwestycyjnej niezwłocznie po złożeniu formularza zapisu. 

  

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może 

być odrzucenie zapisu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia 

formularza zapisu ponosi osoba składająca zapis.   

  

OŚWIADCZENIE INWESTORA O ZAPOZNANIU SIĘ ZE STATUTEM:   

Oświadczam, że zapoznałem się z brzmieniem statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego brzmienie.   

 

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Dokumentem Ofertowym i akceptuję jego treść oraz warunki Oferty 

Publicznej.   

2. Zgadzam się na przydzielenie Akcji Oferowanych zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Dokumencie 

Ofertowym, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wskazanych w niniejszym 

formularzu zapisu.   

3. Jestem świadomy, że zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest 

nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych 

w Dokumencie Ofertowym.   

4. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym. 

5. Składam dyspozycję deponowania wszystkich przydzielonych mi zgodnie z Dokumentem Ofertowym oraz 

niniejszym formularzem zapisu Akcji Oferowanych na wskazanym rachunku papierów wartościowych. Do 

czasu zapisania Akcji Oferowanych na ww. rachunku zobowiązuję się do niezwłocznego informowania na 

piśmie Spółkę o wszelkich zmianach dotyczących powyższego rachunku lub podmiotu prowadzącego 

rachunek. Niniejsza dyspozycja jest nieodwołalna (oświadczenie dotyczy Inwestora wskazującego dane 

rachunku papierów wartościowych).  

6. Jestem świadomy, że Emitent może nie przydzielić mi Akcji Oferowanych w przypadku niepodania przeze 

mnie numeru rachunku papierów wartościowych oraz nazwy podmiotu prowadzącego wskazany rachunek. 

7. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych osobowych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz 

informacji związanych z dokonanym przeze mnie zapisem na Akcje Oferowane: Domowi Maklerskiemu INC 

S.A., Spółce, Autoryzowanemu Doradcy Spółki, podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, 

Pośrednikowi Rejestracyjnemu, Sponsorowi Emisji, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

emisji Akcji Oferowanych i wprowadzenia ich do obrotu zorganizowanego,  oraz wykonania zobowiązań 

opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te 

podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji.   

 

Termin ważności zlecenia odpowiada terminowi przyjmowania zapisów zgodnie z treścią Dokumentu 

Ofertowego.  

 

Niniejszy Formularz Zapisu został podpisany w sposób elektroniczny przez Inwestora i Firmę Inwestycyjną. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA:  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dom Maklerski INC S.A.., numer KRS: 0000371004 (dalej: 

administrator, Firma Inwestycyjna).  Z administratorem można się skontaktować poprzez formularz kontaktowy 

na stronie https://dminc.pl lub pisemnie pod adresem Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa 

A. Baraniaka 6, 61-131 Poznań, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

Dane przetwarzane są w celu:  

▪ wykonania umowy, której jesteś stroną lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy 

(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

▪ wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO),  

▪ wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

▪ na który wyrazisz zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),  

▪ związanych z obsługą procesu zapisu na akcje w ramach oferty publicznej.  

Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały 

zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, 

jakie może podnosić administrator i jakie mogą być podnoszone wobec administratora.  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:   

▪ zapisu na akcje Spółki,  

▪ w celu rejestracji Akcji Oferowanych w KDPW lub u podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki 

oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,  

▪ dostarczania informacji o Spółce za pośrednictwem strony internetowej, komunikacji drogą elektroniczną 

i pocztową,   

▪ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie Inwestycyjnej lub Spółce.  

W celu należytej obsługi procesu zapisu na akcje udziałów administrator posiada prawo do przekazywania 

Twoich danych:   

▪ osobom upoważnionym przez administratora, czyli pracownikom i współpracownikom administratora, 

którym dostęp do ww. danych jest niezbędny do wykonania obowiązków związanych z realizacją wyżej 

wskazanych celów;   

▪ osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom publicznym i innym 

uprawnionym do żądania otrzymania dostępu do takich informacji, np. GIIF, KNF. itp.   

▪ pozostałym odbiorcom danych np. bankom, kurierom, kancelariom prawnym, autoryzowanemu doradcy 

itp., którym administrator powierzył przetwarzanie Twoich danych osobowych;   

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, prawo 

do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego 

dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż 

Twoja zgoda. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane 

kontaktowe wskazane są wyżej.  

 

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Administrator nie zamierza 

przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Podanie danych jest 

niezbędne do ukończenia procesu zapisu na akcje Spółki.  
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6. Wzór Formularza wycofania zapisu na akcje 
 

FORMULARZ WYCOFANIA ZAPISU NA AKCJE  

  

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia przez Inwestora oświadczenia o uchyleniu się od skutków 

prawnych złożonego zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii B emitowane przez Bron.pl Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Warszawie („Spółka”), o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje”), 

oferowanych przez Spółkę w ofercie publicznej („Oferta Publiczna”), w związku z udostępnieniem Suplementu 

do Dokumentu Ofertowego.  

 

 DANE INWESTORA:  

Imię i nazwisko / Nazwa / firma osoby 

prawnej lub jednostki org. nieposiadającej 

osobowości prawnej 

                                                                                                                                       

PESEL / data urodzenia dla obywatela 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska 
                                                                                                                                       

Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr 

(w przypadku osób prawnych) 
                                                                                                                                       

 DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA (JEŻELI DOTYCZY): 

Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja 
  

  

 

 

PESEL / data urodzenia dla obywatela 

państwa innego niż Rzeczpospolita Polska 
  

 

 

 DANE DOTYCZĄCE UCHYLENIA SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH ZŁOŻONEGO ZAPISU NA AKCJE:  

Liczba Akcji objętych uchyleniem się od 

skutków prawnych złożonego zapisu 
                                                                                                                                       

Łączna kwota dokonanej wpłaty na Akcje                    

(z dokładnością do 0,01 zł) 
                                    

 DANE RACHUNKU BANKOWEGO INWESTORA DO PRZEKAZANIA ZWROTU ŚRODKÓW:  

Numer rachunku bankowego Inwestora                                                                                                                                  

Nazwa instytucji prowadzącej rachunek 

bankowy Inwestora 
  

 OŚWIADCZENIA INWESTORA: 

  Ja, niżej podpisany/a, w związku z udostępnieniem Suplementu do Dokumentu Ofertowego oświadczam, że: 

1. uchylam się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje, 

2. dane mojego rachunku bankowego wskazane powyżej są prawidłowe i zgadzam się na przekazanie na ten 
rachunek bankowy kwoty środków tytułem zwrotu wpłaty na Akcje, 

3. mam świadomość, że niniejsze oświadczenie jest wiążące i nieodwołalne, a skutkiem jego złożenia będzie 
wycofanie mojego zapisu na Akcje złożonego w ofercie publicznej i nieprzekazanie go do Spółki. 

 PODPIS INWESTORA: 
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                                     ___________________________________________________________ 

kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany ePUAP 

  

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być brak 

możliwości rozpatrzenia złożonego przez Inwestora oświadczenia o wycofaniu zapisu na Akcje.  
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7. Definicja skrótów 
 

Giełda, GPW, Giełda Papierów 
Wartościowych Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KDPW, Krajowy Depozyt 
Papierów Wartościowych Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Kodeks spółek handlowych, KSH Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. 
zm.) 

Komisja, KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

KRS Krajowy Rejestr Sądowy 

KW Księga Wieczysta 

Marża EBIT Zysk z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzedaży produktów*100% 

Marża EBITDA Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/Przychody netto ze sprzedaży 
produktów * 100% 

Marża netto Zysk netto /Przychody netto ze sprzedaży produktów *100% 

MSR/ MSSF Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 
Finansowej 

NBP Narodowy Bank Polski 

NC, NewConnect, rynek 
NewConnect 

Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 
prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect 

NWZ, Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bron.pl S.A. z siedzibą w Warszawie   

Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. 
zm.) 

PLN, zł, złoty złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej 

PSR Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości 

Quick ratio (Aktywa obrotowe – Zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe 

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

Regulamin ASO, Regulamin 
NewConnect 

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z 
dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.) 

Rotacja należności (w dniach) Poziom należności krótkoterminowych na koniec okresu/Przychody netto ze sprzedaży 
produktów w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni) 

Rotacja zapasów (w dniach) Poziom zapasów na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni 
(domyślnie 360 dni) 

Rotacja zobowiązań (w dniach) Poziom zobowiązań handlowych na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym 
okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni) 

Rynek NewConnect, NewConnect, 
Alternatywny System Obrotu, 
ASO 

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 
30 sierpnia 2007 r. 

Spółka, Bron.pl Studio Spółka 
Akcyjna, Bron.pl S.A., Emitent Bron.pl S.A. z siedzibą w Warszawie  

Statut, Statut Emitenta, Statut 
Spółki Statut Bron.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 
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Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186, z późn. zm.) 

Ustawa o obrocie, Ustawa o 
obrocie instrumentami 
finansowymi 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, 
poz. 1384, z późn. zm.) 

Ustawa o ochronie konkurencji 
i konsumentów 

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

Ustawa o ofercie, Ustawa o 
ofercie publicznej 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. 
Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od czynności cywilnoprawnych 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. 
Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób fizycznych 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 
51, poz. 307, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku dochodowym 
od osób prawnych 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. 
Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) 

Ustawa o podatku od spadków i 
darowizn 

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 
768, z późn. zm.) 

Ustawa o rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. 
zm.) 

VAT Podatek od towarów i usług 

WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, 
Walne Zgromadzenie Spółki Walne Zgromadzenie Bron.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd 
Emitenta Zarząd Bron.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 
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