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sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku
NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie SA.
Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się
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w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane
z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.
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inwestycyjnym.
Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem
faktycznym lub przepisami prawa.
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TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA

1. WSTĘP
1.1.

Informacje podstawowe o Emitencie i Autoryzowanym Doradcy

Tabela 1 Dane Emitenta

Nazwa firmy
Siedziba
Adres siedziby
Faks
Telefon
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa
NIP
REGON
Oznaczenie Sądu
KRS

TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
Polska, Wrocław
ul. Armii Krajowej 8c/2, 50-541 Wrocław
(71) 336 50 94
(71) 336 50 94
relacje@triceps.pl
www.triceps.pl
8892722194
021596338
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
0000395238

Źródło: TRICEPS.PL S.A.
Tabela 2 Dane Autoryzowanego Doradcy

Nazwa firmy
Siedziba
Adres siedziby
Faks
Telefon
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa
NIP
REGON
Oznaczenie Sądu
KRS

Blue Tax Group Spółka Akcyjna
Polska, Wrocław
ul. Szewska 8, 50-122 Wrocław
(71)341 86 20
(71) 716 41 85
doradca@bluetax.pl
www.bluetax.pl
8951740551
932633100
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy KRS
0000293887

we

Źródło: Blue Tax Group S.A.

1.2.

Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów
finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego wprowadza się do alternatywnego systemu obrotu na
rynku NewConnect:
250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda.
Łączna wartość nominalna akcji serii B, C i D wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu będzie
wynosiła 79 250 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
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2. CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w instrumenty finansowe Emitenta, Inwestor powinien
zapoznać się i dokładnie przeanalizować ryzyka związane z działalnością Emitenta oraz jego otoczeniem
rynkowym. Przedstawione w niniejszym Dokumencie czynniki ryzyka zostały rozpoznane na podstawie
obecnie dostępnych informacji i danych o sytuacji Spółki oraz rynku, na którym ona działa.
Inwestor powinien być świadomy, że wskazane czynniki ryzyka mogą mieć istotny wpływ na sytuację
finansową oraz dalsze perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym wpływać na cenę instrumentów
finansowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect i w konsekwencji doprowadzić do utraty całości lub
części zainwestowanych środków.
Należy pamiętać, że ze względu na złożoność i zmienność warunków gospodarczych, a tym samym znaczną
liczbę parametrów wpływających na działalność Emitenta, w przyszłości mogą zaistnieć nowe rodzaje ryzyk,
które ze względu na brak możliwości ich przewidzenia nie zostały ujęte w niniejszym Dokumencie
Informacyjnym. Ponadto, mogą zaistnieć okoliczności, w których to pewne czynniki, aktualnie nie mające
istotnego znaczenia dla działalności Emitenta, mogą okazać się bardzo ważne dla dalszego rozwoju Spółki.

2.1.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

2.1.1.
Ryzyko związane z rezygnacją kluczowych pracowników
W związku z faktem, iż Emitent znajduje się w fazie rozwoju, poziom zatrudnienia jest niewielki. Łączne
zatrudnienie w Spółce wynosi 5 osób, spośród których najważniejszą rolę pełni Prezes Zarządu lub Dyrektor
Handlowy (Manager). Osoby na w/w stanowiskach posiadają największą wiedzę na temat działalności
Emitenta, sposobu jej prowadzenia i możliwości dalszego rozwoju. Rezygnacja Prezesa oraz Managera
z pełnionych przez nich funkcji lub całkowita rezygnacja z udziału w dalszym funkcjonowaniu Spółki generuje
ryzyko związane z wystąpieniem w pewnym okresie zaburzenia i dezorganizacji prawidłowego
funkcjonowania Spółki, które mogłyby mieć istotny wpływ na wyniki finansowe, a tym samym dalszą
perspektywę rozwoju Emitenta.
Ryzyko to jest jednak znacznie ograniczane przede wszystkim z uwagi na kapitałowe zaangażowanie Prezesa
Zarządu Emitenta oraz Managera w Spółkę, co mobilizująco i motywująco wpływa na prowadzone działania
i podejmowane przez Prezesa i Managera decyzje związane z bieżącym, jak i przyszłym funkcjonowaniem
Spółki na rynku. Ponadto, w związku z dynamicznym rozwojem Emitenta kadra zarządzająca planuje
stopniowo zwiększać zatrudnienie w Spółce zapewniając jej coraz większe możliwości rozwoju.
2.1.2.
Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
Częste zmiany prawa, w szczególności prawa podatkowego oraz nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach
prawno-podatkowych, skutkujące rozbieżnościami interpretacyjnymi, stwarzają trudności w jego interpretacji,
przyczyniając się do niestabilności systemu prawa podatkowego w Polsce.
Emitent, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zobowiązany jest – jako podatnik lub płatnik – do
samodzielnego i prawidłowego ustalania zobowiązań podatkowych. W przypadkach, w których Emitent nie
ustali zobowiązania podatkowego bądź ustali je w sposób nieprawidłowy, organ podatkowy ma prawo w ciągu
pięciu lat ustalić należność podatkową wraz z odsetkami za opóźnienie.
W związku z powyższym interpretacje przepisów podatkowych dokonywane przez Emitenta mogą zostać
uznane przez organy podatkowe za nieprawidłowe. W wypadku przyjęcia przez organy podatkowe innej
interpretacji przepisów podatkowych niż Emitent ustalający wysokość zobowiązania podatkowego, istnieje
ryzyko istotnego wpływu na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i perspektywy rozwoju. W celu
minimalizacji opisanego wyżej ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany przepisów prawa, korzystając
w tym zakresie z usług profesjonalnych podmiotów, świadczących usługi w obszarze doradztwa prawnego
i podatkowego.
2.1.3.
Ryzyko potencjalnych roszczeń konsumentów
Działalność związana ze sprzedażą oferowanych przez Emitenta towarów stwarza potencjalne ryzyko
związane z ewentualnymi roszczeniami konsumentów co do jakości sprzedawanych produktów. Osoby
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posiadające tego typu zastrzeżenia mogą dochodzić swoich praw z tytułu niezgodności towaru z jego opisem.
Ze względu na model działania Emitenta, oparty przede wszystkim na dystrybucji internetowej, ewentualne
roszczenia mogą dotyczyć również szybkości i jakości obsługi klientów. Pojawienie się tego typu zarzutów lub
roszczeń może negatywnie wpłynąć na ocenę wizerunku Emitenta przez opinie publiczną (niezależnie od tego,
czy dany zarzut lub roszczenie ostatecznie okaże się uzasadnione), co z kolei może w istotny sposób wpłynąć
na postrzeganie Emitenta wśród potencjalnych konsumentów.
2.1.4.
Ryzyko utraty płynności
Ryzyko utraty płynności Emitenta wiąże się głównie z potencjalnym brakiem środków pieniężnych na
regulowanie bieżących zobowiązań. Utrata płynności finansowej może wystąpić przede wszystkim na skutek
spadku liczby klientów i jednoczesnego wzrostu kosztów prowadzenia działalności. Zaistnienie wspomnianego
zjawiska pogorszyłoby kondycję finansową Emitenta i wymagałoby dokonania restrukturyzacji prowadzonej
działalności oraz zwiększenia aktywności w kierunku pozyskania nowych klientów.
Emitent minimalizuje wystąpienie ryzyka utraty płynności poprzez stałą kontrolę generowanych kosztów,
a także stosując metodę dostarczania produktów klientom po uprzednim dokonaniu przez nich zapłaty za nie.
W chwili sporządzania niniejszego Dokumentu wskaźnik płynności bieżącej dla działalności Emitenta znajduje
się na poziomie 1,5 co oznacza, że Emitent jest w pełni zdolny do regulowania bieżących zobowiązań za
pomocą krótkoterminowych aktywów finansowych.
2.1.5.
Ryzyko związane ze sprzedażą towarów na rynku zagranicznym
Emitent planuje rozpoczęcie sprzedaży oferowanych przez siebie produktów na nowych rynkach
zagranicznych. Działalność poza granicami kraju wiąże się z koniecznością znajomości i dostosowania się do
przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym dokonywana jest określona transakcja,
w szczególności do odmiennie ukształtowanych przepisów o ochronie prawa konsumentów oraz ochronie
praw autorskich. Brak odpowiedniego rozeznania w obcym systemie prawnym, może doprowadzić do różnego
rodzaju sankcji, w tym także finansowych, które mogą wpłynąć niekorzystnie na dalszą realizację obranych
celów strategicznych i prognozowanych wyników finansowych Emitenta.
2.1.6.
Ryzyko związane z wynajmem lokali użytkowych
Emitent posiada umowę wynajmu dwóch lokali użytkowych na terenie Wrocławia. Jeden z lokali pełni funkcję
sklepu stacjonarnego oraz reprezentacyjną, stanowiąc główną siedzibę Emitenta, drugi pełni rolę magazynu,
w którym przechowywane są artykuły wchodzące w skład oferty Spółki. W celu jak najlepszego dostosowania
jednego z lokali do prowadzenia w nim działalności handlowej, Spółka dokonała inwestycji polegających na
przeprowadzeniu w nim prac modernizacyjnych i remontowych. W związku z faktem, że lokale nie są
przedmiotem własności Emitenta istnieje ryzyko, iż wynajmujący wypowie lub nie przedłuży umowy
z Emitentem, przez co będzie on zmuszony przenieść swoją siedzibę lub punkt handlowy w inne miejsce.
Efektem takiego zdarzenia może być pogorszenie kontaktu z klientami, obniżenie sprawności organizacyjnej,
a nawet przerwa w działalności punktu handlowego, które mogą wpłynąć na obniżenie wyników finansowych
Spółki. W przypadku zmiany lokalizacji punktu handlowego istnieje również ryzyko, że Spółka będzie
ponownie zmuszona do poniesienia kosztów przystosowania nowego obiektu do prowadzenia własnej
działalności.
Wystąpienie wskazanego powyżej ryzyka jest minimalizowane poprzez zawarte w umowach najmu
podstawowe zapisy chroniące najemcę – Emitenta przed bezprawnym postępowaniem wynajmującego.
Ponadto, umowa najmu punktu handlowego zawarta została na czas nieokreślony, a dodatkowym czynnikiem
wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka jest fakt, iż punkt handlowy Emitenta znajduje się
w dotychczasowej lokalizacji od 5 lat co wskazuje na bardzo dobre warunki umowy oraz kontakty pomiędzy jej
stronami. W przypadku wynajmowanego magazynu umowa zawarta przez Emitenta obowiązuje do połowy
2013 roku z możliwością jej przedłużenia, przy czym ze względu na zwiększającą się liczbę zamówień i przyjętą
politykę utrzymywania wysokiego poziomu zapasów Emitent planuje w przyszłości nająć inny lokal
o większej, w stosunku do obecnej, powierzchni użytkowej.
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2.1.7.
Ryzyko związane z realizacja prognoz finansowych
W niniejszym Dokumencie zamieszczone zostały prognozy finansowe Emitenta. Opracowana przez Zarząd
prognoza planowanych wyników uwzględnia środki pozyskane w ramach emisji akcji serii B, C i D oraz
wybrane czynniki zależne od Spółki. Realizacja prognoz finansowych w dużej mierze będzie zależała od
powodzenia realizacji obranych przez Spółkę celów emisyjnych. Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz zysku
netto związany z realizacją celów w postaci zwiększenia ilości towarów przeznaczonych do sprzedaży, rozwoju
sieci franczyzowej, a tym samym wzmacniania pozycji TRICEPS.PL S.A. na rynku, stanowią podstawę
ukształtowanych planów finansowych. Istnieje ryzyko, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych
czynników mających wpływ na założenia do prognozy finansowej lub negatywnie oddziałujących na otoczenie
Spółki, Emitent nie będzie w stanie zrealizować prognoz finansowych.
2.1.8.
Ryzyko sezonowości sprzedaży
Analiza wyników zarówno wniesionego do struktury Emitenta przedsiębiorstwa Michał Wasilewski PROMAX,
jak również dotychczasowej działalności TRICEPS.PL, wykazuje sezonowe wahania sprzedaży w okresie
wakacyjnym. Od lipca do sierpnia sprzedaż produktów oferowanych przez Emitenta jest nieco niższa niż
w pozostałych miesiącach. Wpływ tego ryzyka na działalność Spółki jest minimalizowany przez Zarząd
Emitenta, który podejmując istotne decyzje oraz opracowując plany finansowe zawsze uwzględnia
zaobserwowane sezonowe zmiany wielkości sprzedaży i stara się je w jak największym stopniu przewidzieć
i zaprognozować.
2.1.9.
Ryzyko związane z ochroną danych osobowych
Przychody ze sprzedaży za pośrednictwem Internetu stanowią 30% przychodów Emitenta. Zakup towaru
Emitenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wiąże się z koniecznością podania danych
osobowych przez klienta. Zgromadzone w taki sposób dane osobowe przetwarzane są przez Emitenta
w różnych celach w szczególności takich, jak np. realizacja zamówień klientów sklepu internetowego,
prowadzenie statystyk, marketingu oraz prowadzenie bazy umów cywilnoprawnych. Mając na uwadze
powyższe, istnieje ryzyko włamania do systemu informatycznego Emitenta i celowego uszkodzenia, zniszczenia
lub kradzieży danych osobowych klientów Emitenta. Ponadto, istnieje ryzyko dostępu do danych
i wykorzystania ich przez osoby nieupoważnione w sposób bezprawny, co może mieć wpływ na negatywną
ocenę przez klientów bezpieczeństwa współpracy z Emitentem, a w dalszej kolejności spowodować utratę
zaufania klientów do Emitenta i skutkować pogorszeniem sie jego sytuacji finansowej.
Emitent zobowiązany jest do stosowania zapisów wynikających w Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych. Obowiązki te Emitent realizuje poprzez podnoszenie standardów technicznych
i organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych w szczególności poprzez poprawę polityki
bezpieczeństwa baz danych, zasady archiwizacji i przechowywania danych.
2.1.10. Ryzyko związane z awarią sprzętu i łączy telekomunikacyjnych (hardware)
Emitent nawiązuje bezpośredni kontakt z klientem dzięki aplikacji internetowej połączonej z systemem
operacyjnym. Awaria sprzętu (serwery i pamięci masowe) czy też łączy telekomunikacyjnych może czasowo
uniemożliwić klientom składanie zamówień, negatywnie wpływając na wynik finansowy Emitenta. Emitent
minimalizuje przedmiotowe ryzyko, wybierając sprawdzonych dostawców usług informatycznych,
świadczących bieżący nadzór nad jego systemami.
2.1.11. Ryzyko związane z rozpoczęciem działalności Emitenta
Emitent zawiązany został 11.07.2011 r., natomiast jego rejestracja nastąpiła 02.09.2011 r. Inwestorzy powinni
zatem wziąć pod uwagę, że jest on podmiotem, który formalnie stosunkowo niedawno rozpoczął w formie
spółki akcyjnej działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności pod nową formą prawną jaką jest spółką
akcyjna spowoduje zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności, m.in. w związku z koniecznością
sporządzania pełnych sprawozdań finansowych i przeprowadzania ich badania przez biegłego rewidenta.
Emitent wskazuje jednak, że od 2006 r. działalność gospodarcza prowadzona była pod firmą Michał Wasilewski
PROMAX na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a przedsiębiorstwo Michał Wasilewski
PROMAX wraz z należącą do niego siecią placówek funkcjonujących pod marką TRICEPS.PL zostało wniesione
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aportem do nowopowstałej spółki akcyjnej o nazwie TRICEPS.PL S.A. W związku z powyższym, mimo braku
ciągłości prawnej, występuje ciągłość funkcjonalna w działalności gospodarczej.
2.1.12. Ryzyko związane z utrzymaniem wysokiego poziomu zapasów
Jednym z głównych założeń strategii Emitenta jest wzmocnienie jego pozycji na rynku poprzez poprawę
konkurencyjności. W tym celu Emitent utrzymuje wysokie zapasy magazynowe, które pozwolą mu na szybką
i sprawną realizację zamówień hurtowych i detalicznych. Jednakże wysoki poziom zapasów powoduje
jednocześnie zamrożenie środków obrotowych i zwiększenie kosztów niezbędnych do magazynowania
zgromadzonych produktów, co negatywnie wpływa na wyniki finansowe Emitenta. Ponadto, na skutek
utrzymywania wysokiej ilości zapasów istnieje zagrożenie utraty ich wartości w związku z upływem terminu
ważności.
Emitent poprzez monitoring stanu zapasów znacznie minimalizuje ryzyko powstania strat magazynowych.
Przeprowadzając bieżące kontrole, zarówno liczby, jak i przydatności produktów do spożycia, Spółka
nadzoruje i optymalizuje stan magazynu oraz ponoszone koszty. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że produkty
oferowane przez Emitenta posiadają odpowiednio długi termin ważności, który pozwala Spółce na realizację
obranego planu. Ponadto, utrzymywanie wysokiego poziomu zapasu wynika ze specyfiki działalności Emitenta
i jest charakterystyczne dla spółek z branży Emitenta.
2.1.13. Ryzyko związane z jednoosobowym Zarządem Emitenta
Zarząd Emitenta jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Michał Wasilewski– główny akcjonariusz
Emitenta. W związku z tym, w sytuacji gdyby Prezes Zarządu nie mógł sprawować efektywnie swojej funkcji,
lub też gdyby nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu, może wystąpić ryzyko ograniczenia możliwości
sprawnego zarządzania Emitentem. Powyżej wskazane okoliczności mogą mieć istotnie negatywny wpływ na
perspektywy rozwoju i sytuację finansową Emitenta. Należy jednak zaznaczyć, że opisywane ryzyko jest
minimalne, gdyż Michał Wasilewski nie planuje rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu, ani też zaprzestania
zarządzania Spółką TRICEPS.PL.
2.1.14. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta
Osoby sprawujące funkcje w organach Emitenta powiązane są ze sobą stosunkiem pokrewieństwa. Prezes
Zarządu Emitenta – Michał Wasilewski jest synem Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Andrzeja
Wasilewskiego. Ten fakt może być powodem wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy stosunkami
prywatnymi a interesami Spółki, czynniki te natomiast mogą mieć wpływ na sytuację finansową Emitenta.

2.2.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

2.2.1.
Ryzyko konkurencji
Rynek suplementów diety dla osób uprawiających sport jest bardzo rozdrobniony. Suplementy diety i odżywki
są dostępne zarówno w aptekach, sklepach spożywczych, jak i licznych sklepach internetowych o stosunkowo
niskim udziale w rynku. Zapotrzebowanie na produkty uzupełniające dietę systematycznie wzrasta w związku
z czym coraz więcej firm i małych przedsiębiorców wykazuje zainteresowanie wprowadzaniem ich do swojej
oferty produktowej. Na możliwość zwiększenia konkurencji w sprzedaży suplementów diety ma również
wpływ bardzo popularny i łatwy sposób dystrybucji produktów do grona potencjalnych odbiorców poprzez
Internet. Powyższe czynniki stwarzają potencjalne zagrożenie powstania podobnych Emitentowi
przedsiębiorstw, które w przyszłości poprzez prowadzenie konkurencyjnej polityki cenowej mogą w pewnym
stopniu wymusić na Emitencie obniżenie cen sprzedawanych produktów.
W celu zminimalizowania ryzyk wynikających ze wzrostu konkurencji, Emitent dąży do rozwoju silnej, stabilnej
sieci franczyzowej sklepów stacjonarnych na terenie całego kraju i wybranych krajów Unii Europejskiej.
Obecnie działa siedem placówek franczyzowych w kraju i jedna placówka w Austrii. Ponadto, Emitent dąży do
zawarcia umów na wyłączność terytorialną z kilkoma dużymi producentami suplementów diety i akcesoriów
fitness, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się dużych konkurentów na rynkach regionalnych.
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2.2.2.
Ryzyko związane ze zmianą koniunktury w branży fitness i wellness
Gama produktów oferowanych przez Emitenta jest ściśle związana z branżą fitness i wellness. Im większe jest
zainteresowanie aktywnym trybem życia i korzystaniem z coraz to szerszej oferty zajęć jaką proponują kluby
fitness, tym popyt na artykuły TRICEPS.PL jest coraz wyższy. W związku z powyższym należy zauważyć, iż
koniunktura rynku fitness i wellness ma istotny wpływ na kształtowanie się zapotrzebowania, a tym samym
przychodów firm, które prowadzą działalność opartą na sprzedaży suplementów diety dla osób
uprawniających sport. W chwili obecnej rynek fitness i wellness rozwija się bardzo dynamicznie i zagrożenie
dekoniunkturą rynku jest znikome. Jednakże w dłuższej perspektywie nie można wykluczyć spowolnienia
branży, co może przełożyć się na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży i w konsekwencji pogorszenie
wyników sprzedaży i spadek rentowności Spółki.
2.2.3.
Ryzyko związane z regulacjami prawnymi i możliwością ich zmiany
Emitent działa na rynku suplementów diety i odżywek dla sportowców. Działalność Emitenta regulują przepisy
krajowe dotyczące bezpieczeństwa żywności i żywienia, rozporządzenia Wspólnotowe dotyczące: znakowania
żywności, bezpieczeństwa żywności, suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, żywności z dodatkiem witamin i składników mineralnych.
Nie można wykluczyć, że ewentualna zmiana tych regulacji w przyszłości może utrudnić sprzedaż produktów
oferowanych przez Emitenta, przez co czynnik ten wpłynąć może w sposób pośredni lub bezpośredni na
poziom rentowności działalności Emitenta.
2.2.4.
Ryzyko zmiany kursu walut
Mimo, że Emitent dokonuje zakupu towarów w walucie polskiej, jest on narażony na ryzyko zmiany kursu
walut. Wynika to z faktu, że część towarów, którymi handluje Spółka, jest importowana z zagranicy a dostawcy
indeksują ich ceny do poziomu kursu walutowego (przenoszą zmiany kursów walut obcych na odbiorców).
Niekorzystne zmiany kursów mogą zatem doprowadzi do wzrostu kosztów nabywania towarów. Emitent
jednak realizuje przychody w walutach obcych, które kompensują ryzyko kursowe związane z zakupami
produktów importowanych, ponadto ogranicza nabywanie towarów od importerów, poszukując samodzielnie
dostawców bezpośrednio za granicą.
2.2.5.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Kondycja finansowa Emitenta jest uzależniona m.in. od warunków makroekonomicznych występujących
w kraju i za granicą. Jego działalność jest skoncentrowana na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów dla
osób uprawiających sport, w szczególności suplementów diety i odżywek na rynku europejskim. Na osiągane
przez Emitenta wyniki finansowe oraz stopień jego rozwoju i realizacji obranych celów mają wpływ czynniki
makroekonomiczne, takie jak inflacja, stopa bezrobocia, zmiany w ustawodawstwie, czy dynamika produktu
krajowego brutto, które kształtują się niezależnie od działalności Emitenta, zarówno w Polsce jaki pozostałych
krajach Europy. Istotny wpływ na sytuację Emitenta będzie miał spadek dochodu gospodarstw domowych,
z uwagi na fakt, że oferowane przez Emitenta produkty zalicza się do grupy produktów luksusowych,
nienależących do artykułów podstawowych - pierwszej potrzeby. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej
na skutek niekorzystnego trendu kształtowania się wspomnianych powyżej czynników może mieć negatywny
wpływ na działalność Emitenta spowalniając jego rozwój oraz zmniejszając przychody i wyniki finansowe.

2.3.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi
objętymi emisją

2.3.1.
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta
Jednym z akcjonariuszy Emitenta jest Prezes Spółki Michał Wasilewski, który przed dokonaniem rejestracji
nowej emisji akcji serii B, C i D posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Po dokonaniu
rejestracji akcji nowych emisji przez Sąd, udział Michała Wasilewskiego w kapitale zakładowym Emitenta spadł
do 64%. Papiery wartościowe znajdujące się w posiadaniu Prezesa Spółki są imienne, uprzywilejowane i
uprawniają ich posiadacza do 77% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec
tak znaczącej koncentracji akcji i wynikających z nich uprawnień dla jednego z akcjonariuszy, istnieje ryzyko, iż
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akcjonariusze mniejszościowi nie będą dysponować odpowiednią liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu, aby
móc przegłosować uchwały inne, niż te, które będą proponowane przez Michała Wasilewskiego.
Ze strukturą akcjonariatu wiąże się również ryzyko, iż dotychczasowy akcjonariusz –Michał Wasilewski może
podjąć decyzję o zbyciu części lub całości posiadanych przez siebie akcji Emitenta, co może przyczynić się
z kolei do spadku kursu akcji Spółki i w konsekwencji narazić innych akcjonariuszy Emitenta na poniesienie
strat. Zaistnienie powyższego ryzyka jest jednak znikome, gdyż Prezes Spółki jest jednocześnie twórcą idei
i założycielem Emitenta, co wskazuje, że jest on mocno związany, zarówno mentalnie, jak i zawodowo
z Emitentem. Ponadto, odgrywa on znaczącą rolę merytoryczną i zarządczą w funkcjonowaniu TRICEPS.PL.
Mając na uwadze powyższe można wykluczyć, że interesy Michała Wasilewskiego będą w sprzeczności
z interesami pozostałych akcjonariuszy.
Nie można wykluczyć również zaistnienia ryzyka niskiej płynności po emisji prywatnej spowodowanej
niewysoką kapitalizacją Emitenta.
2.3.2.
Ryzyko związane ze znaczącym zróżnicowaniem ceny emisyjnej akcji Emitenta
Cena emisyjna akcji poszczególnych serii wprowadzanych niniejszym Dokumentem do Alternatywnego
Systemu Obrotu NewConnect, została ustalona na zróżnicowanym poziomie (wyjaśnienie różnicy w cenach
znajduje się w pkt 4.1.1 Rozdziału IV niniejszego Dokumentu). W związku z tym, istnieje ryzyko, iż po
wprowadzeniu instrumentów finansowych Emitenta na rynek NewConnect ich wartość spadnie. Jednakże
Emitent dążąc do minimalizacji tego ryzyka oraz w ochronie bezpieczeństwa obrotu akcjami i interesu
inwestorów zawarł z inwestorami, którzy w ramach emisji prywatnej nabyli akcje po najniższej cenie, tj. akcje
serii B oraz akcje serii C, umowy czasowego wyłączenia zbywalności nabytych akcji (szczegóły dotyczące
umowy znajdują się w pkt 5.26 Rozdziału V niniejszego Dokumentu). Umowa ta daje gwarancję, że do dnia
1 kwietnia 2013 roku akcjonariusze, którym zaoferowano akcje po niższej cenie emisyjnej, nie będą mogli
zbywać nabytych przez siebie w ofercie private placement akcji1.
Istnieje jednak ryzyko, że po dniu 1 kwietnia 2013 roku kurs akcji Emitent może ulec obniżeniu.
2.3.3.
Ryzyko niedostatecznej płynności i wahań ceny akcji
Inwestując na rynku kapitałowym Inwestor powinien mieć na uwadze, że ceny papierów wartościowych oraz
wolumen obrotu może podlegać znacznym wahaniom, w krótkim odstępie czasu. Powyższe oznacza, że
sprzedaż dużej liczby akcji w krótkim okresie może powodować obniżenie cen akcji będących przedmiotem
obrotu, a nawet istotnie ograniczyć możliwości ich sprzedaży. Duży wpływ na decyzję o dokonaniu zakupu
bądź sprzedaży znacznych pakietów akcji ma również ryzyko poniesienia straty wskutek niekorzystnych zmian
cen papierów wartościowych oraz sprzedaży akcji po cenach niższych od cen ich zakupu.
2.3.4.
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 okresie.
2.3.5.

Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Animatorem Rynku/Market Makerem lub
wykluczenia Animatora Rynku/Market Makera z działania w alternatywnym systemie
Zgodnie z § 20 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy z Animatorem Rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Animatora Rynku
w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może
zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy
z Animatorem Rynku albo umowy z Market Makerem, przy czym w przypadku zawarcia umowy z Market
Makerem wznowienie notowań może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym cenami. W uzasadnionych
przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o kontynuowaniu notowania danych
1

Zgodnie z postanowieniami zawartych umów wyłączenia zbywalności nabytych akcji, opisanych w pkt 5.26 Rozdziału V niniejszego
Dokumentu.
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instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez
Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku.
Zgodnie z § 21 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy z Market Makerem, a także w przypadku zawieszenia prawa do działania Market Makera
w alternatywnym systemie lub wykluczenia go z tego działania Organizator Alternatywnego Systemu może:
a) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta do czasu zawarcia i wejścia w życie nowej umowy
z Market Makerem albo umowy z Animatorem Rynku, przy czym w przypadku zawarcia umowy
z Animatorem Rynku wznowienie obrotu może nastąpić wyłącznie na rynku kierowanym zleceniami,
w systemie notowań określonym przez Organizatora Alternatywnego Systemu,
b) w uzasadnionych przypadkach postanowić o zmianie rynku i kontynuowaniu notowania danych
instrumentów finansowych na rynku kierowanym zleceniami, w systemie notowań określonym przez
Organizatora Alternatywnego Systemu, bez zawierania umowy z Animatorem Rynku.
2.3.6.

Ryzyko rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, zawieszenia
prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie lub skreślenia
Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców
Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku:
a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, z wyłączeniem rozwiązania umowy na
podstawie zwolnienia, o którym mowa w § 18 ust. 4,
b) wyrażenia sprzeciwu przez Organizatora Alternatywnego Systemu co do wykonywania obowiązków
Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy między Autoryzowanym Doradcą
a Emitentem,
c) zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie,
d) skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców prowadzonej przez
Organizatora Alternatywnego Systemu,
- Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta, dla którego
podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo
obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego obrotu.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent ma podpisaną umowę z Blue Tax Group S.A. na
pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na okres 12 miesięcy od dnia debiutu Emitenta z możliwością jej
dalszego przedłużenia.
2.3.7.
Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect
Zgodnie z § 11 Regulaminu Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące:
1. na wniosek emitenta,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
Niezależnie od powyższego, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego
Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta,
jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki,
o których mowa w przytoczonym przepisie, to w szczególności obowiązki informacyjne.
Emitent wskazuje także na ryzyko wynikające z art. 78 ust.4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
opisane w punkcie poniżej. Nie ma jednak podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się
w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na rynku
NewConnect.
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2.3.8.
Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta
Zgodnie z § 12 Regulaminu Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1. na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia
przez emitenta dodatkowych warunków,
2. jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
3. wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
4. wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:
1. w przypadkach określonych przepisami prawa,
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta,
obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej
upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego
Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 16 ust. 1 Regulaminu, Organizator ASO może wykluczyć z obrotu instrumenty finansowe Emitenta,
jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki,
o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególności obowiązki informacyjne.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji Organizator ASO
wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję 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.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do
Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.
2.3.9.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta przez Komisję Nadzoru
Finansowego kar administracyjnych
Emitent zobowiązany jest do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U.09. nr 185. Poz. 1439 t.j.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi. Zaniechania Emitenta w zakresie wskazanych wyżej ustaw, w szczególności
obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, skutkować mogą nałożeniem przez KNF kary
pieniężnej w wysokości do 1.000.000 zł.
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3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM
3.1.

Emitent
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3.2.

Autoryzowany Doradca
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4. DANE

O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU
OBROTU

4.1.

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
4.1.1.

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do alternatywnego systemu
obrotu na rynku NewConnect
Do alternatywnego systemu obrotu Emitent zamierza wprowadzić:
250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda.
Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie zostanie
wprowadzonych łącznie 792 500 (siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na
okaziciela, o łącznej wartości nominalnej równej 79 250 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych).
Akcje serii B
Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji
serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, podjęto decyzję o emisji 250 000
(dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda.
Akcje zostały zarejestrowane w KRS 1 marca 2012 r. Subskrypcja prywatna akcji serii B odbywała się w dniach
23 listopada 2011 r. – 18 stycznia 2012 r. Propozycja nabycia akcji serii B została skierowana do 2 podmiotów,
tj. Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Handlowego Spółki. Akcje serii B zostały przydzielone 18 stycznia 2012
roku i objęte przez 2 inwestorów. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone w
całości zostało 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii B. Cena emisyjna akcji serii B została
ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy).
Akcje serii C
Na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki podjęto
decyzję o emisji 312 500 (trzystu dwunastu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Akcje zostały zarejestrowane w KRS 1 marca 2012 r. Subskrypcja prywatna akcji serii C odbywała się w dniach
23 listopada 2011 r. – 18 stycznia 2012 r. Propozycja nabycia akcji serii C została skierowana do 4 podmiotów.
Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii C, wyrazili chęć nabycia akcji. Akcje serii C zostały
przydzielone 18 stycznia 2012 roku i objęte przez 4 inwestorów. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji,
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skutecznie objęte i opłacone w całości zostało 312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) sztuk akcji serii C.
Akcje serii C zostały objęte przez 3 osoby prawne i osobę fizyczną. Cena emisyjna akcji serii C została ustalona
na 0,10 zł (dziesięć groszy).
Akcje serii D
Na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki podjęto
decyzję o emisji do 230 000 (dwustu trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Akcje zostały zarejestrowane w KRS 1marca 2012 r. Subskrypcja prywatna akcji serii D odbywała się w dniach
23 listopada 2011 r. – 18 stycznia 2012 r. Propozycja nabycia akcji serii D została skierowana do 8 podmiotów.
Wszyscy inwestorzy, którym zaoferowano akcje serii D, wyrazili chęć nabycia akcji. Akcje serii D zostały
przydzielone 18 stycznia 2012 roku i objęte przez 8 inwestorów. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji,
skutecznie objęte i opłacone w całości zostało 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) sztuk akcji serii D. Akcje
serii D zostały objęte przez 3 osoby prawne i 5 osób fizycznych. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na
2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy).
Akcje serii B, serii C i serii D nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń ani świadczeń dodatkowych.
Zróżnicowanie ceny
Subskrypcja prywatna przeprowadzona przez Emitenta obejmowała akcje trzech różnych serii.
Akcje serii B zostały skierowane do Prezesa Zarządu Emitenta oraz Kluczowego Pracownika – Dyrektora
Handlowego TRICEPS.PL S.A. Osoby te są ściśle związane ze Spółką, posiadają największą wiedzę na temat jej
działalności oraz sposobu i możliwości dalszego rozwoju. Propozycja nabycia akcji w emisji prywatnej po cenie
nominalnej przez wyżej wspomniane osoby ma na celu zwiększenie ich zaangażowania w działalność Spółki
i motywowanie Zarządu oraz Kluczowego Pracownika do zwiększania zakresu działalności Spółki i jej
dynamicznego rozwoju.
Akcje serii C zostały zaoferowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej Inwestorom, których celem było
dokonanie inwestycji długoterminowej w TRICEPS.PL S.A., tj. podmiotom współpracującym z Emitentem. Cena
emisyjna wynikała z faktu, iż adresaci oferowanych akcji serii C są związani z Emitentem w dłuższym okresie
czasu, brali udział między innymi w organizacji i przeprowadzaniu w imieniu Emitenta subskrypcji akcji. Do
grona Inwestorów, którzy objęli akcje serii C należą przede wszystkim podmioty prawne i jedna osoba fizyczna.
Propozycje nabycia Akcji serii D zostały skierowane do inwestorów indywidualnych - osób fizycznych
i prawnych. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na podstawie analizy finansowej wskaźnika ceny do
zysku. Cena emisyjna jednej akcji będąca wynikiem tej analizy wyniosła 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy).
Koszty emisji
Całkowite koszty emisji akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D wyniosły 77 000,00 zł (siedemdziesiąt
siedem tysięcy złotych) i obejmowały przygotowanie i przeprowadzenie oferty Spółki oraz sporządzenie
dokumentu informacyjnego Emitenta. Spółka nie poniosła kosztów związanych z promocją oferty. Koszty
związane z subskrypcją prywatną Emitenta zostały bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów
Spółki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
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4.1.2.
Uprzywilejowanie Akcji Emitenta
Akcje Emitenta serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję
serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 351 do art. 353 k.s.h. Akcje serii
B, C i D nie są akcjami uprzywilejowanymi.
4.1.3.
Ograniczenia w obrocie Akcjami Emitenta wynikające ze Statutu
Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.
4.1.4.
Ograniczenie wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przedsiębiorcy są zobowiązani do
zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru 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).
Obrót, o którym mowa powyżej obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących
w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.
Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 dotyczy zamiaru:
1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
2) przejęcia - przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek
inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez
jednego lub więcej przedsiębiorców,
3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa),
jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających
zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar
koncentracji:
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.
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Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonanie koncentracji przez
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Na podstawie art. 18 i 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.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 19 ust. 2, 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 nadzorczego jednego lub kilku przedsiębiorców,
3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, gdy - po
spełnieniu przez przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji warunków określonych powyżej konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku. W decyzji tej Prezes Urzędu nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.
Zgodnie z art. 94 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:
1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów,
3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku,
o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
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.
Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania
koncentracja nie została dokonana.
Na podstawie art. 106 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 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 wymaganej prawem 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, jeżeli, choćby
nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w
zgłoszeniu zamiaru koncentracji, przedsiębiorca podał nieprawdziwe dane, a także jeżeli nie udzielił informacji
na podstawie art. 19 ust. 3 tejże ustawy lub udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji.
Zgodnie z art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 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
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przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia,
w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.
Zgodnie z art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu może uchylić decyzje,
wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które
są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają
warunków, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3. W przypadku uchylenia decyzji Prezes Urzędu orzeka, co do
istoty sprawy.
W przypadku uchylenia decyzji, na podstawie której koncentracja została już dokonana, a przywrócenie
konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, określając termin
jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności:
1) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji;
2) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy;
3) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub
rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę.
Decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji.
W przypadku niewykonania ww. decyzji Prezes Urzędu może (także w drodze decyzji) dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do takiego podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 ustawy z dnia 15
września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.). Prezesowi Urzędu przysługują
wówczas kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu może ponadto wystąpić do
sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu
poprzedniego (art. 100 ustawy).
4.1.5.

Ograniczenia wynikające z rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw
Aktem prawnym regulującym kontrolę koncentracji przedsiębiorców przez Komisję jest Rozporządzenie Rady
139/2004/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (zwane dalej
Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji). W świetle przepisów powołanego rozporządzenia koncentracja
występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika z:
1) łączenia sie dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, lub
2) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo
przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią
jednego lub więcej innych przedsiębiorstw czy to w drodze zakupu papierów wartościowych lub
aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób.
Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji obowiązkowi zgłoszenia do Komisji podlegają
koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
1) zawarciu odpowiedniej umowy,
2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
3) nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
Kontrola koncentracji o wymiarze wspólnotowym musi być zbadana przed jej faktycznym dokonaniem.
W związku z tym istnieje system zgłaszania (notyfikacji) koncentracji podlegających kontroli. Rozporządzenie
ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą Komisja ma wyłączną kompetencję w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorców mającej wymiar wspólnotowy, mierzony za pomocą wysokości obrotów
osiąganych przez uczestniczących w koncentracji przedsiębiorców.
Koncentracja ma mianowicie wymiar wspólnotowy, gdy:
1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż
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5 mld euro,
2) 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 więcej niż 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
są na własny rachunek lub na rachunek innych,
2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod
warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu
określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa
wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów,
bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego
roku od daty nabycia.
4.1.6.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zgodnie z art. 156 ust.1 Ustawy o obrocie każdy kto posiada informację poufną w związku z pełnieniem funkcji
w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej
z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego
o podobnym charakterze, a w szczególności:
członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze (156 ust. 1 pkt 1 lit. a), lub
osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa wyżej, w podmiocie zależnym lub
dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na
rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim
rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze(156 ust. 1 pkt 1 lit. b), lub
akcjonariusze spółki publicznej(156 ust. 1 pkt 1 lit. c), lub
maklerzy lub doradcy(156 ust. 1 pkt 1 lit. d),
nie może wykorzystywać takiej informacji.
Natomiast art. 156 ust.2 zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do
nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.
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Zgodnie z art. 156 ust 3 Ustawy o obrocie w przypadku uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zakaz, o którym mowa w ust. 1 art. 156 Ustawy
o obrocie, dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
W myśl art. 156 ust. 4 wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek
własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej
osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub
mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te:
1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do
obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument,
jest dokonywana na tym rynku, albo
2) nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
instrumentu finansowego określonego w pkt 1;
3) są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego,
czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym
systemie obrotu, albo
4) nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny
instrumentu finansowego określonego w pkt 3.
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie, ujawnieniem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie
lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w art. 156
ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie;
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy o obrocie;
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych określonych w art. 156 ust. 4 pkt 1 Ustawy
o obrocie.
Na podstawie art. 159 Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, Prokurenci lub Pełnomocnicy Emitenta lub
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą nabywać lub zbywać na
rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych w czasie obowiązywania okresu zamkniętego. Osoby wskazane
powyżej ponadto nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności
prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,
w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi. Ponadto zakaz ten odnosi się do działania organów osób prawnych, a w szczególności w zakresie
podejmowania czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na
rachunek własny bądź osoby trzeciej, akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych
instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo w zakresie podejmowania czynności powodujących lub
mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek
własny lub osoby trzeciej.
Powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła
zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby
w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo
b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na
piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
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c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, albo
f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów
Emitenta, pod warunkiem, że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed
rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Okresem zamkniętym jest:
okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a informacji
poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art.
156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej
wiadomości,
w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości
lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego, a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości,
gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych – chyba, że osoba fizyczna wymieniona w
art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony dany raport,
w przypadku raportu półrocznego - miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub
okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza, a przekazaniem tego raportu do publicznej
wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna
wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie
których został sporządzony dany raport,
w przypadku raportu kwartalnego - dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału, a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba
fizyczna wymieniona w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których został sporządzony dany raport,
osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które
posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta
oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój
i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF oraz
temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi związane, o których
mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek,
transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz
innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do
obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
takim rynku a także instrumentów wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.
W myśl art. 161a ust. 1 Ustawy o obrocie, zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160, w tym wynikające
z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach manipulacji
określonych w art. 39 ust. 4.
4.1.7.
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Emitent jest spółką publiczną, która na podstawie zapisów ustawy o ofercie publicznej zobowiązana jest
realizować obowiązki informacyjne wynikają z nabywania lub zbywania akcji.
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej
5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku
zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90%
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lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu
powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany
dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Na
realizację tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia, w którym
dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć,
a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku
regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji.
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) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub
obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Ponadto, zgodnie z treścią art. 69a pkt 2 Ustawy o ofercie w takim przypadku zawiadomienie powinno
zawierać również informacje o:
1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu
finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.
Dodatkowo, obowiązki informacyjne 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.
Nadto ustawa o ofercie publicznej nakłada na akcjonariuszy obowiązek informacyjny w szerszym zakresie
związany z osiągnięciem lub przekroczeniem przez akcjonariusza progu 10% ogólnej liczby głosów.
Zawiadomienie o przekroczeniu wyżej wskazanego progu winno zawierać dodatkowo informacje dotyczące
zamiarów dalszego zwiększania udziału w spółce publicznej w okresie 12 miesięcy od złożenia tego
zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału: akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym KNF oraz Emitenta.
Na podstawie art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego
progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 albo art. 72 .
Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje
w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia
2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb
postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.

4.2.

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

Zgodnie z art. 430-432 Kodeksu Spółek Handlowych organem uprawnionym do podjęcia decyzji
o podwyższeniu kapitału zakładowego (w tym poprzez emisję nowych akcji) Emitenta jest Walne
Zgromadzenie Emitenta.
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Na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji
serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, podjęto decyzję o emisji 250 000 (dwustu
pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda.
Na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki podjęto
decyzję o emisji 312 500 zł (trzystu dwunastu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji
serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz
wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki podjęto
decyzję o emisji do 230 000 (dwustu trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości
nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) zł każda.
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji
prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii B do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect oraz zmiany
statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję
250.000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii B").
3. Cena emisyjna akcji serii B zostanie określona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje
serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału
za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego
roku).
5. Akcje serii B pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii B.
6. Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt
dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą
propozycję nabycia, stosownych umów.
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8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 29
lutego 2012 r. (dwudziestego dziewiątego lutego dwa tysiące dwunastego roku).
§2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B. Przyjmuje
się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii B, która brzmi: „W związku z
planami rozwojowymi spółki TRICEPS.PL S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu
pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję
akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb
spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które
wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).”
§3
1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii B i prawa do akcji serii B do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect.
2. Akcje Serii B będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, umów ze Spółką pod firmą: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dotyczących rejestracji w
depozycie papierów wartościowych akcji Serii B i praw do akcji serii B w celu ich dematerializacji.
§4
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia
wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii B i praw do
akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:
określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
dokonania podziału akcji serii B na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii B
pomiędzy transzami,
zawarcia umów o objęcie akcji.
§5
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda.”
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W
WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect oraz zmiany statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
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1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 31.250,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt
złotych).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję
312.500 (trzystu dwunastu tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii C").
Cena emisyjna akcji serii C zostanie określona przez Zarząd Spółki.
Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje
serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału
za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego
roku).
Akcje serii C pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii C.
Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt
dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą
propozycję nabycia, stosownych umów.
Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 29
lutego 2012 r. (dwudziestego dziewiątego lutego dwa tysiące dwunastego roku).

§2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C. Przyjmuje
się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii C, która brzmi: „W związku z
planami rozwojowymi spółki TRICEPS.PL S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu
pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję
akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb
spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które
wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).”
§3
1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii C i prawa do akcji serii C do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect.
2. Akcje serii C będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, umów ze Spółką pod firmą: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dotyczących rejestracji w
depozycie papierów wartościowych akcji serii C i praw do akcji serii C w celu ich dematerializacji.
§4
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia
wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii C i praw do
akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:
określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
dokonania podziału akcji serii C na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C
pomiędzy transzami,
zawarcia umów o objęcie akcji.
§5
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Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156.250,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i
dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Spółki
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji
prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect oraz zmiany
statutu Spółki
Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące
złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję do
230.000 (dwustu trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda (zwanych dalej "akcjami serii D").
3. Cena emisyjna akcji serii D zostanie określona przez Zarząd Spółki.
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest akcje
serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału
za rok obrotowy kończący się 31.12.2011 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego
roku).
5. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji serii D.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesiąt
dziewięć) osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą
propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 29
lutego 2012 r. (dwudziestego dziewiątego lutego dwa tysiące dwunastego roku).
§2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje
się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D, która brzmi: „W związku z
planami rozwojowymi spółki TRICEPS.PL S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu
pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję
akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb
spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które
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wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect).”
§3
1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D i prawa do akcji serii D do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Spółkę pod firmą: GIEŁDA PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod nazwą: NewConnect.
2. Akcje serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi, umów ze Spółką pod firmą: KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dotyczących rejestracji w
depozycie papierów wartościowych akcji serii D i praw do akcji serii D w celu ich dematerializacji.
§4
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia
wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D i praw do
akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:
określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
dokonania podziału akcji serii D na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii D
pomiędzy transzami,
zawarcia umów o objęcie akcji,
złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek
handlowych.
§5
Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 179.250,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt
złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) do 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
4.2.1.

Dookreślenie kapitału zakładowego Spółki

Akcje Serii B oraz akcje serii C zostały objęte przez Inwestorów w drodze emisji prywatnej, a ich cena emisyjna
została ustalona na poziomie ich ceny nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy).
Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy). Subskrypcja
prywatna została przeprowadzona w okresie od 23 listopada 2011 r. do 18 stycznia 2012 r. Po zakończeniu
subskrypcji, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta złożył oświadczenie
o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki. Poniżej przedstawiono treść wspomnianego
oświadczenia.
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
O WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
§ 1.
Michał Wasilewski jako Prezes Zarządu spółki pod firmą TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu oświadcza, że:
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w
dniu 23.11.2011 r. podjęło uchwałę Nr 5 zaprotokołowaną przez notariusz Ilonę Roczniak z tut. Kancelarii
Notarialnej (Repetytorium A numer 8694/2011) o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż
23.000 zł, poprzez emisję do 230 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w
drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem prawa poboru), oraz o zmianie treści § 5 Statutu Spółki.
- w ramach podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie opisanej wyżej uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu objęty został
kapitał zakładowy Spółki w wysokości 23 000 zł (dwudziestu trzech tysięcy złotych) co mieści się w maksymalnej
wysokości kapitału zakładowego i przyjętej treści § 5 Statutu Spółki określonej przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki powołanej uchwale Nr 5 podjętej w dnia 23.11.2011 r.
Z uwagi na powyższe Michał Wasilewski jako Prezes Zarządu spółki pod firmą TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu na podstawie upoważnienia udzielonego w opisanej wyżej Uchwale numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.11.2011 r. dokonuje w trybie art. 310§2 w zw. z art.
431§7 k.s.h. dookreślenia § 5 ustęp 1 Statutu Spółki TRICEPS.PL Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, który
uzyskuje nowe następujące brzmienie:
„§ 5
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 179.250,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
b) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda,
c) 312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
d) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10
zł (dziesięć groszy) każda.”

4.3.

Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii B, C i D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony
do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 11 lipca 2011 r.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wszystkie akcje Spółki uczestniczą
w dywidendzie na równych prawach.

4.4.

Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
4.4.1.

Prawa majątkowe wynikające z posiadania akcji

Prawo poboru
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji – zagwarantowane na mocy ustawy (art. 433 § 1 Kodeksu
spółek handlowych), pozwala akcjonariuszom Emitenta na utrzymanie dotychczasowego „układu sił”
w walnym zgromadzeniu Emitenta, w sytuacji, gdy spółka zmuszona jest pozyskać nowy kapitał. Akcjonariusze
mogą realizować opisany wyżej cel poprzez prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych przez nich akcji. Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów
wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie
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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 k.s.h 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
Zgodnie z treścią art. 347 k.s.h. akcjonariusze Emitenta mają prawo do udziału w zysku wykazanym
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne
zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Przez zysk należy rozumieć wynik finansowy netto (art. 42 ust.
1 ustawy o rachunkowości) wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta po
odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych i zrównanych z nim płatności, które obciążają spółkę
akcyjną na podstawie odrębnych przepisów (art. 42 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). Zysk ten rozdziela
się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez akcjonariusza Emitenta w dniu dywidendy, który może być
wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc
od dnia podjęcia uchwały (art. 348 § 3 k.s.h.). Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy może podjąć tylko
zwyczajne walne zgromadzenie (art. 348 § 2 k.s.h.), które odbywa się tylko raz w roku w terminie do końca
czerwca (art. 395 § 1 i 2 k.s.h.). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę
regulacje KDPW i GPW. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania dla niektórych akcji ani innych
szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku, tym samym zastosowanie mają zasady ogólne
opisane powyżej.
Prawo do udziału w masie likwidacyjnej
Przez prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej należy rozumieć
roszczenie akcjonariusza o zwrot przysługującej mu części majątku spółki, w sytuacji, gdy prowadzone jest
postępowanie likwidacyjne. Zgodnie z art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki,
może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu, jednak nie wcześniej niż z upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji
i wezwaniu wierzycieli. Natomiast art. 474 § 2 k.s.h. stanowi, że majątek pozostały po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli spółki, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez
każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania
w przedmiotowym zakresie.
4.4.2.

Prawa korporacyjne wynikające z posiadania akcji

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zgodnie z art. 4061 i 4062 k.s.h. 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). Ponadto akcjonariusze, których akcje zostały zdematerializowane
zobowiązani są zgłosić żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art.
4063 § 2 k.s.h.). Wskazany dzień uczestnictwa jest jednolity dla wszystkich akcjonariuszy. Uprawnieni z akcji
imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu
powinni dodatkowo spełnić wymóg wpisu w księdze akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu (art. 4063).
Na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
uczestnicy prowadzący rachunki papierów wartościowych sporządzają w formie elektronicznej wykazy osób
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uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i przekazują go podmiotowi
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych.
Wykazy, o których mowa powyżej, są przesyłane do podmiotu prowadzącego depozyt papierów
wartościowych w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu komunikacji, nie później niż na dwanaście
dni przed datą walnego zgromadzenia. 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.
Prawo głosu
Zgodnie z treścią art. 412 § 1 k.s.h. 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 pod rygorem nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis
elektroniczny nie jest wymagany (4121 § 2 k.s.h.). Akcjonariusz może odmiennie głosować z każdej
z posiadanych akcji (4113 k.s.h.). Ponadto akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym
zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. W tym celu na
stronie internetowej spółki publicznej zamieszcza się formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu
przez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną (art. 411¹ § 2 k.s.h.).
Ponadto, akcjonariusz spółki publicznej może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, jeżeli przewiduje to statutu spółki. W obecnym brzmieniu Statutu
Emitenta, powyższa możliwość nie została przewidziana. W Statucie Emitenta zostało przewidziane
odstępstwo od zasady proporcjonalności zakładające powiązanie wartości wniesionego kapitału z zakresem
przysługujących uprawnień z akcji poprzez uprzywilejowanie akcji imiennych serii A w zakresie prawa głosu,
co oznacza, że na każdą akcję tej serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pozostałe
akcje Emitenta, czyli akcje na okaziciela serii B, C i D których dotyczy niniejszy Dokument Informacyjny, nie są
uprzywilejowane co do głosu, Statut Emitenta nie przewiduje też ograniczenia prawa głosu akcjonariusza
Emitenta mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce (art. 411§3 k.s.h.).
Prawo do żądania listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy
z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, powinna
być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia
(410 § 1 k.s.h.). Zgodnie z treścią art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, 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 do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki
W myśl art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Ponadto,
akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego – mogą żądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 400 § 1 k.s.h.). Żądanie zwołania zgromadzenia powinno być
zarządowi zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia na
piśmie lub w postaci elektronicznej (art. 400 § 1 k.s.h.). Ponadto, Sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z takim żądaniem, jeżeli w terminie
2 tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi, nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane
(art. 400 § 3 k.s.h.).
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zgodnie z treścią art. 401 § 1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
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Zgromadzenia. Żądanie to powinno być zarządowi zgłoszone nie później niż dwadzieścia jeden dni (w
przypadku spółki publicznej) przed wyznaczonym terminem zgromadzenia na piśmie lub w postaci
elektronicznej i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni (w przypadku spółki publicznej)
przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad (art. 401 § 2 k.s.h.).
Prawo do zgłoszenia projektów uchwał
Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Czynności tej akcjonariusz lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą dokonać przed terminem Walnego
Zgromadzenia na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgłoszone projekty
uchwał ogłaszane są niezwłocznie na stronie internetowej (art. 401 § 4 k.s.h.).
Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania
Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu przysługuje prawo do
żądania przeprowadzenia tajnego głosowania nad uchwałami, niezależnie od charakteru podejmowanych
uchwał (art. 420 § 2 k.s.h.)
Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy
Każdy akcjonariusz, działając osobiście lub przez przedstawiciela może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu
zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 k.s.h.), ponadto
akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana
(art. 407 § 11 k.s.h.).
Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych
porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem. Wydanie odpisów wniosków powinno
nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Prawo to przysługuje każdemu
akcjonariuszowi, niezależnie od tego, czy ma prawo, czy też nie ma prawa uczestniczenia w zgromadzeniu.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Grupa akcjonariuszy lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/5 kapitału zakładowego Spółki może
wystąpić z wnioskiem o wybór rady nadzorczej przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania
oddzielnymi grupami. Z wnioskiem takim akcjonariusze mogą wystąpić nawet gdy statut przewiduje inny
sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która
przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć
oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych
członków rady nadzorczej(art. 385 § 5 k.s.h.). Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią
grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 k.s.h, obsadza się w drodze głosowania, w którym
uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej,
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.).
Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej powołania
rewidenta ds. szczególnych
Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej,
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie
zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt spółki, określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta.
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Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku, albo podejmie ją
z naruszeniem wymogów określonych art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie, wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni
od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta
do spraw szczególnych (art. 85 ust. 1 Ustawy o ofercie).
Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Każdemu akcjonariuszowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma obowiązek udzielić
informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad
Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 k.s.h.).
Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji, gdy:
mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązanej, albo Spółce lub spółdzielni zależnej,
w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych
przedsiębiorstwa, lub gdy
mogłoby to narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub
administracyjnej.
Zarząd jest obowiązany udzielić informacji dotyczących Emitenta na Walnym Zgromadzeniu, na którym
akcjonariusz zgłosił żądanie, jednakże jeśli przemawiają za tym ważne powody może tych informacji udzielić
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego żądania (art. 428 § 5 k.s.h.). Natomiast, gdy
akcjonariusz zgłasza wniosek o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd
może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wskazanych powyżej.
W przypadku udzielenia informacji poza walnym zgromadzeniem, Zarząd zobowiązany jest w dokumentacji
przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, do ujawnienia na piśmie informacji udzielonych
akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono
informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji
podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia
i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie
zarządu do udzielenia informacji (art. 429 § 1 k.s.h.).
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka
handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, na temat stosunku dominacji lub
zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej
akcjonariuszem Emitenta. Uprawniony Akcjonariusz Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji lub
głosów, jakie spółka handlowa posiada w spółce Emitenta, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone
na piśmie.
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich
to:
prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 k.s.h.);
prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395
§4 ks.h.);
prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.);
prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem
Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.).
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
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Akcjonariuszowi przysługuje powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia w przypadku, gdy
uchwała ta sprzeczna jest ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godzi w interes spółki lub ma na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza (art. 422 § 1 k.s.h.). 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.
Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:
a) zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów
b) akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał
zaprotokołowania swojego sprzeciwu,
c) akcjonariusz bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
d) akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku
wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej
porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły
szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.)
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi
przez członków organu spółki lub likwidatorów, jak i przez inne osoby na zasadach określonych w art. 486
i 487 k.s.h., jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od
dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę. Jeżeli powództwo okaże się nieuzasadnione, a powód wnosząc
je, działał w złej wierze lub dopuścił się rażącego niedbalstwa, obowiązany jest naprawić szkodę wyrządzoną
pozwanemu.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą
Akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności
uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 § 1 k.s.h.). Powództwo o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu
dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 §3 k.s.h.).
Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do
imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (art. 328 § 6 k.s.h.).
4.4.3.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy
w przyszłości
Decyzję o przeznaczeniu wypracowanego zysku podejmuje corocznie Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Emitenta. Intencją Zarządu Spółki jest przeznaczenie większości wypracowanych zysków na projekty
rozwojowe i realizację strategii Spółki, a tym samym budowanie mocnej pozycji na rynku i długoterminowego
wzrostu wartości Emitenta dla jego akcjonariuszy. Jednakże w celu nagradzania akcjonariuszy za podjęcie
decyzji o inwestycji w Spółkę, Zarząd Emitenta planuje rekomendować również wypłatę dla akcjonariuszy
dywidendy, która w okresie pierwszych dwóch lat obrotowych zakończonych dodatnim wynikiem finansowym
będzie kształtowała się na poziomie ok. 30% wygenerowanych przez Emitenta zysków. Po upływie
wspomnianych dwóch lat Zarząd planuje zwiększyć wysokość wypłacanej dywidendy do ok. 50%
wygenerowanych zysków.
Zgodnie z § 124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW),
Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy
(określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty
dywidendy. Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do
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dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie
następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej
akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z § 130 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW, następuje 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 akcjonariuszy.
Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będzie przeprowadzana zgodnie
z regulacjami KDPW (§ 124-133 Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA nr 179/09 z dnia 15 maja 2009 r. z późn. zm.).

4.5.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem
i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym
wskazanie płatnika podatku
4.5.1.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych

Podatek od dochodu uzyskiwanego z dywidendy
Zgodnie treścią z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U.00.54.654 j.t., dywidenda wypłacana przez Spółkę akcyjną
stanowi, zgodnie z art. 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychód podlegający
opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 22 tej ustawy. Stosownie do art. 22 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) oraz innych przychodów
z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
Natomiast zgodnie z ust. 4 tego samego artykułu zwalnia się od podatku dochodowego dochody z dywidend,
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 10 % udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 22 ust. 4a Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend
wypłacanych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada
akcje spółki wypłacającej te należności w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres
dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego
posiadania akcji, w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą przychody z tytułu udziału
w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu
uzyskania tych przychodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji, w wysokości określonej
w pkt 3 powyżej, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend wypłacanych przez
spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19% dochodów
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(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.
Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, które mogą wprowadzać odmienne regulacje.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat
należności z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty,
zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej
z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie
z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów
podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana jest do
przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według
siedziby podatnika, a w przypadku podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom
mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego
podatku a podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi
skarbowemu informacje o dokonanych wypłatach i pobranym podatku - sporządzone według ustalonego
wzoru.
Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania
przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze
sprzedaży papierów wartościowych 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. 67 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 zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub
siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydanego przez właściwy organ
administracji podatkowej.
4.5.2.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy
Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami
z kapitałów pieniężnych są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których
podstawą uzyskania są akcje w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.
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Opodatkowanie dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych:
podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych
w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych),
podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych), płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który
potrąca kwotę podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla
płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r.
skierowanym do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów
wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów wyrażonym w piśmie z dnia 4 lipca 2007 roku (znak DD3066-60/RM/07/MB7-1274) skierowanym do KDPW, potwierdzającym stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 5
lutego 2002 roku (znak PB5/RB-033-34-189/02) oraz w piśmie z dnia 22 stycznia 2004 roku (znak PB5/RM068-16-57/04), płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.
Podatek od dochodu uzyskanego ze sprzedaży papierów wartościowych
Dochody uzyskane 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 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, opodatkowane są stawką 19 % 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
osiągnięta w roku podatkowym:
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 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
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.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art.
45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku
podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych
instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia
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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), wydanego przez właściwy organ
administracji podatkowej.
4.5.3.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) osób zagranicznych
Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie
prowadzącym rachunek papierów wartościowych podmiotu zagranicznego w przypadku, gdy kwoty związane
z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają
w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli:
osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust.
2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), oraz
osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3
ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych
udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione
postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską
i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej.
W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania
dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej
umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym
przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy
w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem
uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.
Ponadto, należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 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 10 % udziałów (akcji) w kapitale
spółki, o której mowa w pkt 1,
4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od
całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.
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4.5.4.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
W myśl art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniona jest od podatku od czynności
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywana 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).
W przypadku, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww.
warunków, zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt 1
lit. b Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy
o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności
cywilnoprawnych.
4.5.5.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku (Dz.U.04.142.1514 z późn. zm.) o podatku od spadków i darowizn,
nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw
związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków
i darowizn, jeżeli:
w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od stopnia pokrewieństwa lub
powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy
darczyńcą i obdarowanym. Stopień pokrewieństwa zostaje ustalony w oparciu o art. 14 ustawy o podatku od
spadków i darowizn. Natomiast zgodnie z art. 4a tej ustawy małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo,
ojczym i macocha, zostali zwolnieni od przedmiotowego podatku. Zwolnienie to jest obwarowane jednak
określonymi przepisami obowiązkami informacyjnymi.
Nadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 105 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolny od podatku
dochodowego jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn.
4.5.6.
Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U.
z 2005 r. nr 8, poz. nr 8, poz.60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia
i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu - odpowiada
za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewypłacony. Płatnik odpowiada za te należności całym swoim
majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od winy płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie
stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został
pobrany z winy Rzeczpospolitej Polskiej.
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5. DANE O EMITENCIE
5.1.

Dane teleadresowe

Tabela 3 Dane teleadresowe Spółki

Pełna nazwa firmy
Kraj siedziby
Siedziba
Adres siedziby
Faks
Telefon
Adres poczty elektronicznej
Strona internetowa
NIP
REGON
Oznaczenie Sądu
KRS

TRICEPS.PL Spółka Akcyjna
Polska
Wrocław
ul. Armii Krajowej 8c/2, 50-541 Wrocław
(71) 336 50 94
(71) 336 50 94
relacje@triceps.pl
www.triceps.pl
8892722194
021596338
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
0000395238

Źródło: Emitent

5.2.

Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

5.3.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek
handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r., z późn. zm.). W dniu 11 lipca 2011 r. Aktem Zawiązania Spółki
Akcyjnej sporządzonym przez notariusza Ilonę Roczniak z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Św.
Mikołaja 8-11 (Rep. A nr 4827/2011) zawiązana została spółka TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu. Emitent, jako TRICEPS.PL Spółka Akcyjna, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
000395238 w dniu 2 września 2011 r.

5.4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru

Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000395238.

5.5.

Krótki opis historii Emitenta

Historia marki TRICEPS.PL sięga roku 2006, kiedy to 1 kwietnia 2006 roku w ewidencji działalności
gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Wrocławia zarejestrowana została jednoosobowa
działalność gospodarcza pod firmą Michał Wasilewski PROMAX. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa skłonił
Michała Wasilewskiego do utworzenia na bazie przedsiębiorstwa jednoosobowego PROMAX, spółki akcyjnej
pod firmą TRICEPS.PL (najbardziej rozpoznawalną marką przedsiębiorstwa PROMAX). W dniu 11 lipca 2011
roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przed notariuszem Iloną Roczniak zawiązana została TRICEPS.PL
Spółka Akcyjna. Kapitał zakładowy nowoutworzonej spółki został w całości pokryty aportem w postaci
przedsiębiorstwa prowadzonego pod firmą Michał Wasilewski PROMAX. Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował w Krajowym Rejestrze Sądowym
TRICEPS.PL S.A. w dniu 2 września 2011 r.
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Tabela 4 Najważniejsze wydarzenia w historii Emitenta

2006

2008

2009

2010

2011

2012

rozpoczęcie działalności Michał Wasilewski PROMAX, otwarcie sklepu internetowego pod
nazwą TRICEPS.PL
otwarcie sklepu stacjonarnego we Wrocławiu przy Alei Armii Krajowej
rozpoczęcie prac nad opracowaniem strategii i dokumentacji operacyjnej dla sieci
franczyzowej
otwarcie pierwszej franczyzy w Krakowie - firma funkcjonuje do dnia dzisiejszego,
a jej obroty regularnie rosną rocznie średnio o około 50%
podpisanie kolejnej umowy franczyzowej (Nysa) oraz otwarcie sezonowych stoisk
wyprzedażowych w Krakowie
otwarcie jednostki franczyzowej w Chełmie
rozpoczęcie działalności na rynku austriackim poprzez podpisanie umowy
franczyzowej z tamtejszym podmiotem oraz rejestracja domen internetowych triceps.at,
trizeps.at, których głównym zadaniem jest promocja marki Emitenta
rozszerzenie sieci franczyzowej o sklepy w Toruniu, Bielsku-Białej, Łodzi, Opolu oraz Ełku
otwarcie we Wrocławiu magazynu centralnego
prace wdrożeniowe systemu magazynowo – logistycznego, działającego on-line,
pozwalającego w pełni zautomatyzować sprzedaż hurtową
utworzenie spółki akcyjnej wraz z wniesieniem dotychczasowej działalności prowadzonej
pod nazwą Michał Wasilewski PROMAX
likwidacja jednostki franczyzowej w Nysie, Opolu i Toruniu
otwarcie kolejnego punktu franczyzowego w Wyszkowie
podwyższenie kapitału zakładowego TRICEPS.PL S.A. do kwoty 179,3 tys. zł
otwarcie sklepu franczyzowego w Radomiu
opracowanie konceptu i powołanie do życia marki BurneikaSports GYM,
otwarcie kolejnego sklepu franczyzowego w Zamościu
otwarcie kolejnego sklepu franczyzowego w Kielcach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta

5.6.

Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasady
ich tworzenia

Zgodnie z § 24 Statutu Spółki Emitenta oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce, kapitały i fundusze
Spółki stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.
Kapitał zakładowy
Na dzień 31.12.2011 roku kapitał podstawowy Spółki wynosił 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych). W dniu
1 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał rejestracji kapitału
zakładowego Spółki TRICEPS.PL wynikającego z emisji 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
312 500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji serii C oraz 230 000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji serii
D. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Spółki wynosi 179 250,00
zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1 792 500 (jeden milion
siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w
tym:
a) 1 000 000 akcji imiennych serii A,
b) 250 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 312 500 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
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d) 230 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Akcje imienne serii A w kapitale zakładowym Spółki zostały w całości pokryte aportem w postaci
przedsiębiorstwa w rozumieniu 55¹ k.c., prowadzonego pod firmą: MICHAŁ WASILEWSKI PROMAX na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod nr
181963.
Kapitał zapasowy
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku na pokrycie ewentualnych strat Spółki. Do kapitału
zapasowego przelewa się również inne środki w przypadkach, gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące
przepisy prawa. Zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych – Spółka przelewa co najmniej 8% zysku za
dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału
zapasowego przelewane też są nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej,
a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji – zgodnie z art. 396 §2 KSH. Do kapitału zapasowego wpływają
również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich
dotychczasowym akcjom, o ile dopłaty te nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów i strat – art.
396 §3 KSH. O sposobie wykorzystania kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części
kapitału zapasowego w wysokości jednej części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty
wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.
Na dzień 31.12.2011 roku kapitał zapasowy kształtował się na poziomie 40 000,00 zł (czterdzieści tysięcy
złotych).
Kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa
Kapitał rezerwowy tworzony jest dobrowolnie z odpisów zysku. Może być on przeznaczony na wypłaty
dywidend jak również być źródłem finansowania inwestycji, prac badawczo – rozwojowych lub szczególnych
świadczeń na rzecz pracowników. O korzystaniu z kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
Na dzień 31.12.2011 roku kapitał rezerwowy wynosił 562 250,00 zł (pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście
pięćdziesiąt złotych).

5.7.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został w pełni opłacony.

5.8.

Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji
przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających
pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji 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.
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5.9.

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 informacyjnego może być jeszcze podwyższony
kapitał zakładowy w tym trybie

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego.

5.10.

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 przedmiotem obrotu na żadnym
rynku instrumentów finansowych.

5.11.

Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych
Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych
jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co
najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału
emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Emitent nie wchodzi w skład grupy kapitałowej oraz nie posiada podmiotów zależnych. Ponadto, wskazuje, że:
Prezes Zarządu - Michał Wasilewski, posiada akcje Emitenta w liczbie odpowiednio 64% kapitału
zakładowego Emitenta i 77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
W skład organów zarządzających i nadzorujących Emitenta wchodzą osoby powiązane ze sobą
stosunkiem pokrewieństwa. Emitent wskazuje, że Michał Wasilewski - Prezes Zarządu jest synem
Andrzeja Wasilewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Kluczowy Pracownik – Dyrektor Handlowy i Manager Spółki – Arkadiusz Bała w wyniku nabycia
w ramach emisji prywatnej akcji serii B oraz akcji serii D posiada 5,74% kapitału zakładowego
Emitenta oraz 3,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Autoryzowany Doradca, tj. Blue Tax Group S.A., posiada 117 250 akcji serii C Spółki, stanowiących 6,54%
kapitału zakładowego oraz uprawniających do 117 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
4,20% ogólnej liczby głosów.
Powiązanie Emitenta z Michałem Wasilewskim i Arkadiuszem Bałą wynikające z tytułu zobowiązań wobec tych
jednostek powiązanych, o którym mowa w Raporcie biegłego rewidenta zamieszczonego w niniejszym
Dokumencie, nie występuje z uwagi na fakt, iż na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego
zobowiązania te zostały przez Emitenta spłacone.
Wskazane wyżej powiązania to jedyne powiązania osobowe, majątkowe, organizacyjne i personalne Emitenta
z osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta lub z podmiotami będącymi głównymi akcjonariuszami
Emitenta lub z Autoryzowanym Doradcą Emitenta, mogące mieć jakikolwiek wpływ na jego działalność.
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5.12.

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

5.12.1. Informacja o podstawowych produktach, towarach i usługach Emitenta
We wrześniu 2011 roku, w związku z dynamicznym rozwojem firmy Michał Wasilewski PROMAX, jej właściciel
postanowił utworzyć nową Spółkę Akcyjną, do której wniósł aportem całą dotychczasową działalność
handlową i usługową w segmencie odżywek i suplementów, którą prowadziła firma Michał Wasilewski
PROMAX. Pomimo tego, iż Emitent jest nowym podmiotem pod względem prawnym, to posiada już duże, ponad
5-letnie doświadczenie na rynku.
Do podstawowej oferty Spółki TRICEPS.PL S.A., której głównymi odbiorcami są osoby czynnie uprawiające
fitness, kulturystykę i sporty walki, należy zaliczyć szeroką gamę suplementów diety oraz odżywek dla
sportowców. Oferowany asortyment uzupełniony jest o odzież sportową, akcesoria, publikacje o tematyce
fitness i sposobach kształtowania sylwetki wraz z możliwością opracowania indywidualnego programu
treningowego.
Poniższa tabela przedstawia krótkie streszczenie dotyczące zakresu oferty Emitenta.
Tabela 5 Podsumowanie oferty TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

Oferta podstawowa

suplementy diety oraz odżywki dla sportowców

Oferta uzupełniająca

odzież i sprzęt fitness (koszulki, spodenki, rękawice i pasy treningowe)
opracowania dietetyczne i treningowe, książki i poradniki

Profil klienta ostatecznego

osoba uprawiająca sporty siłowe, aerobowe oraz sporty walki

Nabywcy

hurtownie, placówki franczyzowe i osoby prywatne

Granice branży odżywek sportowych
oraz suplementów diety

wszystkie substancje, które zapewniają organizmowi sportowca
kompleksową ilość składników odżywczych, przyczyniając się do
wzrostu siły fizycznej oraz rozrostu tkanki mięśniowej;
w przeciwieństwie do działania sterydów i anabolików, te substancje
działają jedynie jako preparaty uzupełniające, a więc suplementy lub
zamienniki diety.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od Emitenta

5.12.1.1. Suplementy diety oraz odżywki dla sportowców
Do podstawowego grona produktów oferowanych przez Emitenta, stanowiących uzupełnienie codziennej diety,
zwłaszcza osób uprawiających sport, należy zaliczyć przede wszystkim:
odżywki węglowodanowe – są to odżywki, które pozwalają w łatwy i szybki sposób dostarczyć
organizmowi odpowiednią ilość węglowodanów. Na co dzień te składniki odżywcze są dostarczane do
organizmu w sposób naturalny – poprzez zbilansowaną dietę. Jednak w przypadku wzmożonego
wysiłku (w tym uprawiania sportu) mogą pojawiać się w organizmie znaczne niedobory
węglowodanów powodujące poczucie zmęczenia i brak energii. Produkty oferowane przez TRICEPS.PL
pozwalają na uzupełnienie brakujących ilości węglowodanów, co w konsekwencji prowadzi do
zniwelowania uczucia zmęczenia i wzrostu odczuwanej energii;
odżywki ‘Gainery’ – są to odżywki, które posiadają w swoim składzie białka i węglowodany dobrane
w odpowiednich proporcjach tak, aby w jak najwyższym stopniu wpływać na budowę masy
mięśniowej;
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odżywki białkowe – są to odżywki, których celem jest dostarczenie do organizmu białka. Białko jest
niezbędnym dla organizmu człowieka składnikiem, gdyż stanowi ono główny budulec mięśni;
aminokwasy – są związkami chemicznymi zawierającymi grupę aminową oraz kwasową grupę
karboksylową. Są one m.in. składnikiem białek, enzymów. Związki te są jednym z głównych budulców
tkanki mięśniowej w organizmach żywych;
kreatyny i zestawy kreatynowe – kreatyna jest opisywana jako jeden z najskuteczniejszych
dozwolonych środków anabolicznych stosowanych w sporcie. Wpływa ona na zwiększenie masy oraz
siły mięśniowej i przyczynia się do zwiększenia wydolności fizycznej;
witaminy i minerały – w ofercie przedsiębiorstwa znajduje się szerokie spektrum witamin i minerałów,
na które osoby czynnie uprawiające sport mają zwiększone zapotrzebowanie. Oferowane witaminy
i minerały charakteryzują się różnym działaniem – mają przede wszystkim służyć rozwojowi
fizycznemu. W przypadku sportowców występuje duże zapotrzebowanie zwłaszcza na te witaminy
i minerały, które biorą udział w rozwoju i regeneracji tkanek, metabolizmie energii, produkowaniu
erytrocytów (czerwonych krwinek) oraz obronie przed wolnymi rodnikami;
spalacze tłuszczu – grupę tę tworzą różnego rodzaju produkty wspomagające spalanie tkanki
tłuszczowej;
HMB (kwas tłuszczowy) – jest to substancja wspomagająca przyrost mięśni i jednocześnie redukująca
tkankę tłuszczową;
inne.
5.12.1.1. Odzież i sprzęt fitness, opracowania dietetyczne i treningowe, książki i poradniki
Oprócz podstawowej oferty produktów, Emitent stopniowo rozwija swoją ofertę uzupełniającą, w skład której
wchodzi odzież i sprzęt fitness, a także opracowania dietetyczne i treningowe, książki i poradniki. Na chwilę
obecną asortyment dotyczący wyżej wspomnianej grupy produktów jest ograniczony i ma niewielki udział
w przychodach Spółki (pkt. 5.12.2 niniejszego Dokumentu Informacyjnego).
5.12.2.

Charakterystyka prowadzonej przez Emitenta działalności

W chwili obecnej firma prowadzi sprzedaż oferowanych przez siebie produktów poprzez sklep stacjonarny we
Wrocławiu, sklep internetowy działający na witrynie www.triceps.pl, 9 jednostek franczyzowych działających
na terenie Polski w takich miejscowościach jak: Kraków, Chełm, Bielsko-Biała, Łódź, Ełk, Wyszków, Zamość,
Radom, Kielce, sezonowe stoisko wyprzedażowe w Krakowie oraz jedną jednostkę działającą poza granicami
kraju – w Austrii – na podstawie umowy masterfranczyzowej (tj. umowy franczyzowej dającej prawa
wyłączności do reprezentowania marki Emitenta i systemu w danym kraju).
5.12.2.1. Sklep stacjonarny
TRICEPS.PL S.A. posiada umowę wynajmu lokalu przy alei Armii Krajowej we Wrocławiu, w którym to mieści
się stacjonarny sklep Emitenta. W sklepie tym klienci firmy mogą nabyć produkty zarówno z oferty
podstawowej jak i uzupełniającej Spółki. Ponadto, na terenie Wrocławia zlokalizowany jest również główny
magazyn Spółki, w którym to przechowywany jest asortyment oferowany przez Emitenta do momentu jego
przetransportowania na półki sklepu stacjonarnego, do jednostek franczyzowych, bądź bezpośrednio do
klientów detalicznych.
5.12.2.2. Sklep internetowy
Kolejnym kanałem dystrybucji odżywek i suplementów diety oraz pozostałego asortymentu Spółki TRICEPS.PL
jest sklep internetowy. Współcześnie robienie zakupów przez Internet jest bardzo popularną i uważaną za
zdecydowanie wygodniejszą formę zaopatrywania się w różnego typu produkty. Emitent wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom klientów również wykorzystuje w swojej działalności internetową formę sprzedaży
oferowanego przez siebie asortymentu w postaci sklepu internetowego na witrynie www.triceps.pl
Dzięki e-sklepowi Spółka ma możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców i co za tym idzie zwiększenia
poziomu generowanych przychodów. Szeroka gama odżywek i suplementów diety, również ze względu na
pokaźny wachlarz producentów, których towary znajdują się w ofercie Emitenta, jest łatwo dostępna dla
wszelkiego rodzaju odbiorców i oferowana w przystępnych cenach. Asortyment zakupiony przez klientów jest
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dostarczany do klientów za pośrednictwem kuriera, a czas dostarczenia przesyłki do odbiorcy najczęściej nie
przekracza 48h.
Ponadto, Spółka w ramach swojej działalności prowadzi również portale internetowe o tematyce związanej
z branżą fitness i kulturystyką, których zadaniem jest zachęcenie każdego kto je odwiedza do aktywnego
uprawiania sportu oraz kreowania wśród ludzi prawidłowych postaw m.in. w dziedzinie odżywiania:
www.nowecialo.pl - usługa osobistych doradców treningowych i dietetycznych online (autorski projekt
gwarancji zmiany sylwetki w 3 miesiące)
www.atleci.pl - forum internetowe dla klientów sklepu TRICEPS.PL
www.mmasters.pl - portal o Mieszanych Sztukach Walki (MMA), wspierający marketingowo sklep
TRICEPS.PL, zawierający największą w Polsce bazę informacji na temat walk wręcz; baza danych
portalu jest nieustannie poszerzana, a jego głównym celem jest efektywna promocja oferowanych
produktów, jak również kreowanie właściwych postaw i sposobów odżywania wśród osób intensywnie
uprawiających sport.
5.12.2.3. Jednostki franczyzowe
Dynamiczny rozwój firmy - stale wzrastający popyt na ofertę Spółki i tym samym duży wzrost wartość
przychodów uzyskiwanych przez Emitenta - miał istotny wpływ na podjęcie przez Emitenta decyzji o
stworzeniu i rozwoju własnej sieci franczyzowej w Polsce jak i poza granicami kraju.
Rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży towarów i usług takich
jak suplementy, odżywki, sprzęt i odzież fitness oraz artykuły pomocnicze związane z działalnością w branży
fitness and wellness umożliwia Spółce tworzenie jednolitej sieci punktów sprzedaży, oznaczonych jedną firmą
– TRICEPS.PL, wykorzystujących te same znaki towarowe, których prawo do użytkowania posiada Emitent,
sprzedających towary o ustalonym standardzie jakościowym przez Emitenta. Koncepcja TRICEPS.PL S.A.
dotycząca udzielania franczyzy zakłada również wspólną dla całej sieci franczyzowej Spółki działalność
reklamową i promocyjną.
System franczyzowy TRICEPS.PL polega na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo
odrębnymi przedsiębiorstwami, tj. Emitentem i jego franczyzobiorcąmi. TRICEPS.PL do swojej sieci zaprasza
wszystkich zainteresowanych branżą oraz współpracą ze Spółką - zarówno osoby prowadzące działalność
gospodarczą jak i osoby, które wyrażają gotowość do jej założenia. Osoby, które zamierzają przystąpić do
współpracy z Emitentem, przed zawarciem umowy franczyzowej z TRICEPS.PL S.A., powinny spełnić określone
przez Spółkę warunki:
finansowe:
przewidywana suma środków, jaką potencjalny franczyzobiorca powinien przeznaczyć na
inwestycję związaną z uruchomieniem franczyzy Emitenta to: od 40 000,0 PLN do 80 000,0 PLN
na utworzenie sklepu o powierzchni powyżej 20 m2 oraz od 30 000,0 PLN do 50 000,0 PLN na
postawienie w Centrum handlowym wyspy handlowej,
dokonanie jednorazowej opłaty licencyjnej w wysokości 4 000,0 PLN, w ramach której Emitent
pomaga w wyborze odpowiedniej lokalizacji jednostki lub wyspy handlowej, organizuje dla
franczyzobiorcy szkolenie i doradztwo z zakresu prowadzenia jednostki franczyzowej,
organizacyjne:
osoba zamierzająca współpracować z Emitentem powinna prowadzić działalność gospodarczą
lub wyrazić gotowości do jej założenia,
potencjalny franczyzobiorca powinien identyfikować się z marką TRICEPS.PL, w szczególności
być gotowy do pełnego zaangażowania się w prowadzenie jednostki i jak najlepszego
reprezentowania franczyzodawcy – Spółki TRICEPS.PL S.A. przed klientami,
potencjalny franczyzobiorca powinien wyrażać chęć do podnoszenia kwalifikacji i wiedzy na
temat branży fitness and wellness oraz prowadzenia działalności związanej ze sprzedażą.
Umowa franczyzowa pomiędzy franczyzobiorcą a Emitentem zawierana jest na czas oznaczony (najczęściej na
5 lat), po którym, w przypadku gdy franczyzobiorca spełnia wszystkie warunki umowy franczyzowej,
a prowadzona przez niego jednostka dobrze prosperuje, ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres
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5 lata. Wyżej wspomniana umowa zawiera zasady udzielania franczyzy przez TRICEPS.PL S.A. oraz prawa
i obowiązki franczyzodawcy i franczyzobiorcy z tytułu uruchomienia i prowadzenia jednostki franczyzowej.
Na podstawie zawieranej umowy franczyzowej Emitent – franczyzodawca zobowiązuje się do:
udzielenia licencji na używanie marki i znaku towarowego Emitenta,
udzielenia prawa franczyzobiorcy do wyłączności prowadzenia działalności pod marką TRICEPS.PL na
terenie, na którym została utworzona jednostka franczyzowa,
regularnego zaopatrywania franczyzobiorcy w produkty i towary znajdujące się w ofercie
TRICEPS.PL S.A. lub też wskazania dostawców, od których powinien być zakupowany asortyment,
doradztwa w zakresie prowadzonej na mocy umowy franczyzowej działalności oraz ustalania strategii
sprzedaży,
negocjowania warunków handlowych z producentami i dostawcami,
udzielenia franczyzobiorcy, w okresie obowiązywania umowy franczyzowej, wsparcia merytorycznego
z zakresu prowadzenia jednostki.
Zawierając umowę franczyzową ze spółką TRICEPS.PL S.A. franczyzobiorca zobowiązuje się do:
prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu punktu sprzedaży produktów,
towarów i usług oferowanych przez TRICEPS.PL S.A.,
zaopatrywania jednostki franczyzowej tylko i wyłącznie u franczyzodawcy, tj. Emitenta lub wskazanych
przez TRICEPS.PL S.A. dostawców,
prowadzenia działalności zgodnie z zasadami określonymi przez Emitenta, tj. zgodnie z ideą
prowadzenia działalności TRICEPS.PL S.A.,
świadczenia usług o standardzie równym standardom określonym przez TRICEPS.PL S.A.,
utrzymania wyglądu i wyposażenia jednostki zgodnie z wymaganiami TRICEPS.PL S.A.,
podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie jak najlepszego, reprezentacyjnego
wyglądu jednostki,
przeszkolenia zatrudnionych w jednostce pracowników, w zakresie prowadzenia sprzedaży
produktów, towarów i usług znajdujących się w ofercie TRICEPS.PL S.A., a tym samym w ofercie
jednostki franczyzowej,
sporządzania miesięcznych sprawozdań finansowych z prowadzonej działalności według ustalonego
przez franczyzodawcę wzoru,
uiszczania na rzecz TRICEPS.PL S.A. comiesięcznych opłat licencyjnych z tytułu udzielenia franczyzy, w
wysokości ustalonego przez Emitenta procentu od miesięcznych obrotów generowanych przez
jednostki,
uiszczenia na rzecz TRICEPS.PL S.A. comiesięcznych opłat marketingowych w wysokości ustalonego
przez Emitenta procentu od miesięcznych obrotów generowanych przez jednostki.
Koncepcja wdrożenia systemu franczyzowego w działalności Emitenta okazała się trafna i bardzo dobrze
została przyjęta przez otoczenie. Współpraca na podstawie umowy franczyzowej jest korzystna dla obu stron
umowy. Zawarcie umowy franczyzowej daje współpracownikowi Emitenta m.in.:
prawo do używania marki i znaku towarowego TRICEPS.PL S.A. na dokumentach wystawionych
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przy oznakowaniu jednostki franczyzowej,
w której jest prowadzona działalność,
prawo do korzystania z metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej, systemów
postępowania przez franczyzodawcę,
możliwość zdobywania doświadczenia z zakresu zarządzania działalnością gospodarczą,
prawo do udziału w opracowywaniu strategii sprzedaży Spółki.
Emitent z kolei, zawierając umowę franczyzową m.in.:
posiada wyłączne i pełne prawo do kompleksowego ustalania asortymentu w jednostce, określania
marży i polityki sprzedaży,
uprawniony jest do kontroli jakości usług świadczonych przez franczyzobiorcę oraz dokumentacji
finansowej stanowiącej podstawę do ustalenia wysokości opłat na rzecz TRICEPS.PL S.A. z tytułu
udzielenia przez Emitenta franczyzy,
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ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym m.in. jeżeli franczyzobiorca zalega
z opłatami, podjął działalność konkurencyjną w stosunku do działalności gospodarczej Emitenta, gdy
jakość świadczonych przez franczyzobiorcę usług jest niższa od standardów ustalonych przez
franczyzodawcę.
Ponadto, jedną z najważniejszych korzyści jakie Spółka TRICEPS.PL czerpie z udzielania franczyzy to możliwość
dynamicznego rozwoju przy angażowaniu niższych nakładów na inwestycje, gdyż zgodnie z ideą przyjętą przez
Emitenta, koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i uruchomieniem jednostki
franczyzowej, w tym zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i wyglądu jednostki, ponoszą franczyzobiorcy.
Dzięki uruchamianiu nowych placówek franczyzowych Spółka w szybkim tempie poszerza swój zasięg
terytorialny, a marka TRICEPS.PL jest coraz bardziej rozpoznawalna, co umacnia pozycję Emitenta na rynku
i wpływa na realizowanie przez niego coraz wyższych wyników finansowych.
Wyżej wymienione podstawowe zasady, w ramach których Emitent udziela franczyzy, obowiązują wszystkie
podmioty, które chcą nawiązać współpracę z Emitentem zarówno w roli franczyzobiorcy jak i masterfranczyzobiorcy, tj. również w przypadku uruchomienia franczyzy poza granicami kraju.
5.12.2.4. Rozwój sieci franczyzowej Emitenta
W przypadku TRICEPS.PL ważnym aspektem ułatwiającym rozwój systemu franczyzowego jest brak potrzeby
wprowadzania dużych zmian w dotychczasowej działalności. Aktualna współpraca realizowana w oparciu
o umowy franczyzowe sprawdza się zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym. Zawieranie
umów z kolejnymi franczyzobiorcami nie wymaga od Spółki ponoszenia znaczących nakładów. W przypadku
dalszego rozwoju sieci planowane jest jednak wdrożenie rozwiązań pozwalających na automatyzację
i integrację wszystkich kanałów sprzedaży. Działanie to ma wpłynąć na obniżenie kosztów obsługi procesu
sprzedaży (detalicznej i hurtowej) i dostawy do placówek franczyzowych, a także na usprawnienie obu
procesów pozwalające na skrócenie czasu potrzebnego do realizacji poszczególnych zadań.
Istotna z punktu widzenia właściwego rozwoju sieci franczyzowej jest również możliwość szybkiego
przekazania posiadanego know – how.
Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, iż pomysł z uruchomieniem systemu franczyzowego przez
TRICEPS.PL S.A. spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Jednakże, w celu określenia szansy
dalszego rozwoju sieci koniecznym jest dokonanie przez Emitenta analizy elementów mogących mieć wpływ
na działalność o charakterze franczyzy.
Z punktu widzenia rozwoju działalności poprzez tworzenie systemu franczyzowego, istnienie grupy docelowej
jest ważne ze względu na możliwości jakie daje w zakresie promocji i sprzedaży. Możliwość skierowania
narzędzi reklamy do konkretnego środowiska pozwala na osiągnięcie dużo bardziej zadowalających wyników,
niż w przypadku promocji ogólnej, niededykowanej wybranej grupie. Także sprzedaż, która nakierowana jest
na zaspokojenie określonych potrzeb konkretnej grupy odbiorców, okazuje się dużo bardziej efektywna.
Biorąc pod uwagę rodzaj przekazywanego know – how model franczyzowy stosowany przez TRICEPS.PL S.A.
można uznać za franczyzę koncepcji działalności. Know – how przedsiębiorstwa, poza wiedzą dotyczącą
sprzedaży odżywek i suplementów sportowych i pozostałych produktów i usług TRICEPS.PL S.A., obejmuje
bowiem wiedzę dotyczącą całego funkcjonowania placówki franczyzowej (m.in. wiedzę na temat wyglądu
lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności, wiedzę o organizacji działalności placówki, zagadnieniach
związanych z prowadzeniem takiego typu biznesu, itp.).
Działalność prowadzona w placówkach franczyzowych firmy opiera się ponadto, na podstawowych założeniach
dla działalności handlowej – w części kluczem do sukcesu prowadzenia takiej palcówki jest więc wiedza
i zdolności z zakresu handlu, którą mogą się pochwalić osoby zarządzające daną placówką, a także umiejętności
sprzedażowe pracowników zatrudnionych w danym punkcie.
System franczyzowy stosowany przez TRICEPS.PL S.A. przygotowany został w sposób umożliwiający obopólne
osiąganie korzyści. Model zakłada więc, iż zarówno franczyzodawca, jak i franczyzobiorca powinni osiągać
zyski odpowiednio z tytułu udzielenia licencji i jej zakupu.
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Analiza SWOT dla działalności franczyzowej
Przygotowana analiza obejmuje informacje o cechach przedsiębiorstwa predestynujących je do rozwoju
poprzez rozbudowę własnego systemu franczyzowego, a także o elementach, które mogą ograniczać jego
możliwości w tym zakresie. Ponadto, wskazano jakie korzyści dla firmy mogą płynąć z rozbudowy systemu
franczyzowego i określono zagrożenia wynikające z tej formy rozwoju działalności.
Tabela 6 Analiza SWOT

Mocne strony
Rozpoznawalna marka na rynku polskim, która
stanowi
wartość
dla
potencjalnego
franczyzobiorcy
Opracowany system biznesowy, który sprawdził
się już w obecnie działających placówkach
franczyzowych
Zidentyfikowana grupa docelowa odbiorców dla
towarów oferowanych przez przedsiębiorstwo
Know – how działalności możliwe do przekazania
w sposób stosunkowo łatwy i szybki
Sprawdzone i efektywne sposoby promocji marki
i oferty przedsiębiorstwa wśród odbiorców na
rynku rodzimym
Występowanie cech odróżniających ofertę
przedsiębiorstwa od propozycji konkurencji
Duże zainteresowanie rynku produktami
oferowanymi przez Spółkę zapewniające
dochodowość inwestycji podejmowanych przez
franczyzobiorców
Posiadanie wynegocjowanych porozumień z
dostawcami dotyczących m.in. wyłączności na
sprzedaż wybranych marek
Zróżnicowane i niezależne kanały dystrybucji
produktów oferowanych przez Emitenta
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Słabe strony
Brak
obcojęzycznych
wersji
strony
internetowej
ograniczający
możliwość
korzystania z portalu przez odbiorców zza
granicy
Brak doświadczenia w realizacji modelu
franczyzowego opartego o rozbudowaną sieć
placówek
Konieczność bazowania całej sieci franczyzowej
na dostawcach zewnętrznych – brak własnych
produktów będących substytutami obecnie
oferowanych

TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Szanse
Znaczne zwiększenie skali działania firmy
poprzez rozszerzenie kanałów dystrybucji w
związku z powstawaniem nowych palcówek
franczyzowych
Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oferty
firmy dzięki wprowadzeniu do sprzedaży nowej
gamy produktów oferowanych pod własną marką
Osiąganie wymiernych przychodów z tytułu
udzielania licencji franczyzowej (pochodzących z
opłat wstępnych oraz opłat bieżących i
dodatkowych uiszczanych przez wszystkich
franczyzobiorców)
Wzrost wartości marki przedsiębiorstwa dzięki
rozbudowie firmy poprzez system franczyzowy
Ekspansja marki na nowe, w tym zagraniczne
rynki przy stosunkowo niewielkich kosztach
własnych Spółki
Dodatkowa
promocja
przedsiębiorstwa
wynikająca
z
działań
podejmowanych
samodzielnie
przez
poszczególnych
franczyzobiorców
Wraz z rozrastaniem się sieci franczyzowej
zwiększą
się
możliwości
negocjacyjne
przedsiębiorstwa (w zakresie umów z
dostawcami,
kontrahentami,
potencjalnymi
inwestorami i kolejnymi franczyzobiorcami)

Zagrożenia
Niewspółmierność
kosztów
ponoszonych
w związku z obsługą systemu franczyzowego
i przychodów osiąganych w związku z jego
funkcjonowaniem
Pogorszenie
się
wizerunku
całego
przedsiębiorstwa
wynikające
z
nieodpowiedniego działania franczyzobiorcy
(grupy franczyzobiorców)
Możliwość utraty części rynku na rzecz
długoterminowych franczyzobiorców, którzy
zdecydują o wystąpieniu z sieci
W
przypadku
dużego
rozwoju
sieci
franczyzowej konieczność zainwestowania
w system integrujący wszystkie kanały
sprzedaży
Niskie bariery wejścia dla dużych sieci
zagranicznych
zainteresowanych
rynkiem
polskim

Źródło: Opracowanie własne

Można zauważyć, iż wśród cech przedsiębiorstwa mogących mieć znaczący wpływ na możliwość rozwoju przez
Spółkę własnego systemu franczyzowego, przeważają elementy o charakterze pozytywnym.
Ważne miejsce wśród nich zajmuje marka firmy – jej rosnąca rozpoznawalność na rynku polskim. Korzyści
płynące dla przedsiębiorstwa z tego tytułu można rozpatrywać w dwóch wymiarach – po pierwsze znana
marka zwiększa zainteresowanie odbiorców docelowych towarami oferowanymi przez przedsiębiorstwo, po
drugie wzrasta również zainteresowanie potencjalnych franczyzobiorców możliwością współpracy
z TRICEPS.PL S.A. w oparciu o umowę franczyzową.
Nie mniej istotny jest fakt, iż w chwili obecnej działają już placówki franczyzowe firmy. Z jednej strony
pozwoliło to zebrać firmie doświadczenie w zakresie współpracy franczyzowej z innymi podmiotami,
a dodatkowo osobom zainteresowanym możliwością podjęcia takiej działalności daje sygnał, iż jest to
działalność dochodowa.
Ponadto, pomocne jest również występowanie docelowej grupy odbiorców dla produktów TRICEPS.PL –
pozwala to bowiem przedsiębiorstwu skierować narzędzia sprzedaży i reklamy bezpośrednio do tejże grupy.
Ułatwia to działania promocyjne i znacznie zwiększa ostateczny efekt takich działań.
Niebagatelne znaczenie ma również fakt, iż know – how dotyczące prowadzenia działalności, przekazywane
kooperantom w związku z podpisaniem umowy franczyzowej, może być w stosunkowo łatwy sposób
przyswojone przez nowe osoby. Ostatecznie powoduje to dużą skuteczność działań podejmowanych przez
franczyzobiorcę i zapewnia sukces poszczególnych placówek, co przekłada się na dobre wyniki całego systemu.
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Spółka, działając na rynku kilka lat, wypracowała różne sposoby promocji swojej oferty i marki. Działania te
okazały się na tyle efektywne, iż korzystne będzie ich wykorzystanie również w przypadku promocji
realizowanej wśród odbiorców zagranicznych.
Mocną stroną przedsiębiorstwa, ułatwiającą jego wejście na nowe rynki, jest też odmienność jego oferty
w stosunku do propozycji konkurencji. Dzięki cechom wyróżniającym, oferta TRICEPS.PL S.A. może być łatwiej
dostrzeżona przez potencjalnych nabywców – szczególnie atrakcyjna będzie ona dla odbiorców, którzy
dotychczas poszukiwali tego typu oferty, a propozycje konkurentów nie spełniały ich oczekiwań.
Ważnym punktem dla rozwoju każdej sieci franczyzowej jest możliwość osiągania zysków nie tylko przez
podmiot udzielający licencji franczyzowej – w tym przypadku TRICEPS.PL S.A., ale także przez
franczyzobiorców. W przypadku modelu TRICEPS.PL, dotychczasowe doświadczenie zdobyte poprzez
współpracę z obecnymi placówkami franczyzowymi firmy pokazuje, iż korzyści z franczyzy osiągane są przez
obie strony umowy franczyzowej, co może stanowić dodatkową zachętę dla nowych potencjalnych
franczyzobiorców i powinno się przełożyć na zainteresowanie przystąpieniem do systemu franczyzowego
TRICEPS.PL S.A.
Pomocny przy pozyskiwaniu nowych franczyzobiorców będzie też fakt posiadania przez Spółkę atrakcyjnych
umów z dostawcami – w postaci umów wyłączności, a także w zakresie cen poszczególnych towarów.
Przedsiębiorstwo w okresie swojej działalności wypracowało już bowiem silną pozycję negocjacyjną, która
pozwala na zawieranie umów z kontrahentami jedynie na atrakcyjnych warunkach. Poprzez przystąpienie do
sieci franczyzobiorca również stanie się stroną takich umów i będzie mógł korzystać z dobrych warunków
wypracowanych przez TRICEPS.PL.
Istotną, z punktu widzenia bieżącej i przyszłej działalności Emitenta, przewagą jest posiadanie
zdywersyfikowanych kanałów dystrybucji. Emitent prowadzi sprzedaż z wykorzystaniem sklepu
internetowego, sklepu stacjonarnego oraz placówek franczyzowych.
Posiadanie przez podmiot handlowy tak rozbudowanej sieci dystrybucyjnej pozwala na minimalizowanie ryzyk
związanych z dotarciem do potencjalnych odbiorców, jak również daje możliwość poszerzenia wachlarza
potencjalnych odbiorców. Posiadanie sieci franczyzowej, która jest zaopatrywana wyłącznie przez Emitenta,
pozwala również na budowanie solidnych i gwarantowanych przychodów w długiej perspektywie czasu.
W przypadku chęci pozyskania odbiorców z rynków zagranicznych konieczne będzie także zwalczenie innej
słabości firmy – braku obcojęzycznych wersji strony internetowej. Portal przedsiębiorstwa jest podstawowym
kanałem kontaktu firmy z rynkiem i jako taki powinien być dostępny dla wszystkich odbiorców, w tym dla
odbiorców zagranicznych.
O słabości firmy w zakresie możliwości rozwoju własnego systemu franczyzowego stanowi również brak
doświadczenia w realizacji modelu franczyzowego opartego o rozbudowaną sieć placówek. Współpraca
z działającymi dotychczas punktami franczyzowymi może służyć za wzór, osoby zarządzające siecią muszą
mieć jednak na uwadze, iż jej rozrost spowoduje konieczność zmiany organizacji funkcjonowania całego
przedsiębiorstwa. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne i inwestycja w rozwiązania przyczyniające się do
automatyzacji procesu zarządzania i integracji kanałów dystrybucji powinny jednak umożliwić efektywność
wprowadzanego systemu i ograniczyć wpływu tej słabości na powodzenie inwestycji.
Elementem ograniczającym rozwój przedsiębiorstwa może być również fakt bazowania całej sieci franczyzowej
na dostawcach zewnętrznych. Spółka jest więc w pewnej części uzależniona od ich decyzji, co w przypadku
problemów dostawcy, zmiany jego sposobu funkcjonowania lub zmiany strategii działania i współpracy
z odbiorcami, może mieć negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstwa i całego systemu franczyzowego.
Aby zapobiec ewentualnym problemom przedsiębiorstwo powinno kontynuować strategię starannego
dobierania swoich kontrahentów i nadal starać się podpisywać z nimi bezpieczne, długoterminowe kontrakty.
Należy również zaznaczyć w tym miejscu, iż rozrastanie się systemu franczyzowego niesie ze sobą także pewne
zagrożenia dla przedsiębiorstwa, w tym możliwe pogorszenie się wizerunku firmy w wyniku niekorzystnych
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działań franczyzobiorców czy też utratę części rynku na rzecz franczyzobiorców prowadzących działalność
długoterminowo i wykorzystujących zdobyte w sieci doświadczenie do rozwoju działalności na własny
rachunek. Aby zapobiec wystąpieniu tego typu sytuacji konieczna jest systematyczna kontrola
franczyzobiorców. Spółka posiada opracowany system w zakresie współpracy z partnerami, który m.in.
obejmuje zagadnienia kontroli franczyzobiorców – stosowanie się do tych założeń powinno znacznie
ograniczyć możliwość wystąpienia okoliczności niekorzystnych dla Spółki.
W sytuacji rozwoju sieci franczyzowej należy również mieć na uwadze koszty wynikające z jej funkcjonowania,
których źródłem jest przede wszystkim konieczność zarządzania i organizacji pracy całego systemu, a także
konieczność integracji działania poszczególnych kanałów sprzedażowych. Dla rozwoju systemu istotne jest aby
koszty jego działania nie okazały się wyższe od korzyści płynących z jego funkcjonowania. Doświadczenie
wynikające ze współpracy z dotychczasowymi franczyzobiorcami pokazuje, iż jest to działalność dochodowa,
dla której przychody przewyższają koszty. Przedsiębiorstwo przewidziało także w przyszłości konieczność
inwestycji w rozwiązania umożliwiające automatyzację obsługi systemu franczyzowego i pozwalające na
jednoczesne zarządzanie wszystkimi kanałami dystrybucji.
Ryzyko dla działalności przedsiębiorstwa i jego placówek franczyzowych niosą ze sobą również niskie bariery
wejścia dla dużych sieci zagranicznych zainteresowanych rynkiem polskim. Najrozsądniejszym działaniem
mogącym zminimalizować wpływ tego czynnika na działalność Spółki jest wzmocnienie pozycji firmy na rynku
polskim i dywersyfikacja rynków zbytu przez Spółkę poprzez skierowane swojej oferty na nowe – zagraniczne
rynki. Oba te cele mogą być osiągnięte dzięki rozbudowie sieci franczyzowej firmy – nowe palcówki na rynku
polskim umocnią pozycję całego systemu w kraju, natomiast franczyzobiorcy zagraniczni pomogą
wypromować ofertę firmy na nowych rynkach i umożliwią pozyskanie tam kolejnych odbiorców.
Rozpatrując dalszy rozwój systemu franczyzowego firmy nie można zapomnieć o szansach płynących
w związku z tym dla całego przedsiębiorstwa. Prawidłowy i systematyczny rozwój sieci pozwoli na szybką
ekspansję firmy i znaczne zwiększenie skali jej działania, a przy odpowiednim zarządzaniu i kontroli nie
spowoduje dużego wzrostu kosztów funkcjonowania firmy.
Szansę dla rozwoju sieci franczyzowej, jak i dla dynamicznego rozwoju całego przedsiębiorstwa, stanowi
wprowadzenie do oferty firmy odżywek białkowych, kreatyny, staków przed- i potreningowych oraz odżywek
„Gainerów” produkowanych w oparciu o własne rozwiązania Spółki i sprzedawanych pod jej wyłączną marką.
Wzbogacenie oferty o wysokiej jakości produkty własne zwiększy jej atrakcyjność dla osób korzystających z
odżywek, a także spowoduje wzrost konkurencyjności oferty franczyzowej firmy. Posiadanie w sprzedaży
unikalnych produktów umożliwia bowiem skuteczne wyróżnienie placówki spośród podmiotów działających
w branży i wpływa na jej większą rozpoznawalność.
Dodatkowo powstające placówki franczyzowe będą stanowić dla przedsiębiorstwa nowe źródło dochodów.
Zyski przyszłych i obecnych franczyzobiorców będą bowiem w części trafiać do Spółki. Kluczowy jest więc fakt,
iż model przyjęty przez Spółkę pozwala na osiąganie wymiernych korzyści przez franczyzobiorców. Spółka
chcąc zachować możliwość osiągania zysków z udzielanych licencji, powinna więc kontynuować współpracę na
dotychczasowych warunkach.
Powstawanie nowych placówek pod marką firmy powinno się przyczynić do wzrostu jej wartości. Aby mogło to
zostać osiągnięte ważne jest jednak, aby nowe jednostki działały zgodnie z dotychczasowymi standardami
obowiązującymi w systemie spółki i poprzez niewłaściwe działania nie pogarszały jej wizerunku. Odpowiednio
prowadzona kontrola placówek franczyzowych pozwoli jednak zapobiec tego typu sytuacjom.
Każda nowa placówka działająca pod marką firmy będzie dodatkowym narzędziem promocji Spółki i całego
systemu franczyzowego. Bez ponoszenia dodatkowych kosztów przedsiębiorstwo rozszerzy więc pole
bezpośredniego kontaktu z odbiorcami finalnymi.
Zwiększanie się systemu franczyzowego spowoduje również wzrost zapotrzebowania na towary wchodzące
w skład oferty firmy. Spółka będąc wobec dostawców przedstawicielem całej sieci będzie więc miała
dodatkowe argumenty do negocjacji cen i innych warunków zawieranych umów.
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Jak wynika z przedstawionej analizy, cechy samego przedsiębiorstwa w przeważającej części mogą wpłynąć
pozytywnie na rozwój sieci franczyzowej. Odpowiednie podkreślenie atutów firmy i podjęcie działań
ograniczających wpływ jej słabych stron na nową działalność, a także wprowadzenie rozwiązań
uniemożliwiających powstanie ewentualnych zagrożeń dla funkcjonowania sieci, powinno spotęgować możliwe
do osiągnięcia, pozytywne efekty i sprawić, iż przedsiębiorstwo osiągnie silną pozycję na rynku rodzimym i na
nowych, zagranicznych rynkach jego marka stanie się tam rozpoznawalna i dodatkowo zwiększy się
przychodowość działalności.
5.12.3.

Struktura sprzedaży Spółki

Strukturę sprzedaży TRICEPS.PL S.A. można przedstawić w podziale na poszczególne grupy produktów, a także
w zależności od kanałów dystrybucji, z których Emitent generuje przychody ze sprzedaży.
5.12.3.1. Struktura według oferty
Oferowane produkty, z których Emitent generuje przychody to: odżywki i suplementy diety, odzież i sprzęt
fitness, opracowania dietetyczne, książki i poradniki.
Tabela 7 Zestawienie przychodów ze sprzedaży Emitenta w podziale na poszczególne grupy produktów

Przychody ze sprzedaży [w tys. PLN]
1.
2.
3.

Odżywki i suplementy diety
Odzież i sprzęt fitness
Opracowania dietetyczne, książki i poradniki
RAZEM

od 01.01.2011
do 31.07.2011
2 009,73
210,32
116,85
2 336,90

od 01.08.2011
do 31.12.2011
1 194,26
124,98
69,43
1 388,7

% udział w
przychodach ogółem
86,00%
9,00%
5,00%
100,00%

Źródło: Emitent

Wykres 1 przedstawia procentowy udział poszczególnych grup produktów w sprzedaży ogółem.
Wykres 1 Procentowy udział oferowanych produktów w przychodach ze sprzedaży ogółem w 2011 roku

Odzież i Suplementy diety
Odzież i Sprzęt fitness
Opracowania dietetyczne i trningowe, książki i poradniki
86%

9%
5%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta

W podstawowym obszarze działalności Emitenta, jakim jest sprzedaż odżywek i suplementów diety można
wyróżnić produkty, które w największym stopniu wpływają na generowane przez Emitenta przychody.
Poniższy wykres przedstawia procentowy udział produktów, wchodzących w skład oferty podstawowej,
w sprzedaży ogólnej tego obszaru.
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Wykres 2 Procentowy, szczegółowy podział przychodów ze sprzedaży na produkty z oferty podstawowej w
2011 roku

27%
11%
23%
17%
5%
11%

Odżywki Węglowodanowe
Odżywki "Gainery"
Odżywki Białkowe
Aminokwasy
Kreatyny i zestawy kreatynowe
Witaminy i Minerały
Spalacze Tłuszczu
HMB

4%

1%
Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta

W przypadku grupy produktów, w skład której wchodzą odzież oraz sprzęt fitness, podział ilościowy
i wartościowy przychodów ze sprzedaży pomiędzy wymienione komponenty obrazuje wykres 3.
Wykres 3 Ilościowy i wartościowy udział w przychodach ze sprzedaży grupy odzież i sprzęt fitness ogółem
Odzież
Sprzęt fitness

80%
67%

70%
60%

60%
50%

40%

40%
33%

30%
20%
10%

0%

Ilościowy udział w sprzedaży

Wartościowy udział w sprzedaży

Źródło: Opracowanie własne
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5.12.3.2. Struktura według kanałów dystrybucji
Przychody ze sprzedaży Emitenta generowane według kanałów dystrybucji należy podzielić na: sprzedaż z
jednostek franczyzowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa stacjonarna (tj. przychody ze sprzedaży generowane
przez sklep stacjonarny Emitenta zlokalizowany we Wrocławiu), sprzedaż detaliczna sklepu internetowego,
sprzedaż hurtowa zagraniczna, sprzedaż hurtowa polska.
Tabela 8 Zestawienie przychodów ze sprzedaży Emitenta w podziale na poszczególne kanały dystrybucji

Przychody ze sprzedaży [w tys. PLN]

1.
2.
3.
4.
5.

Sprzedaż z jednostek franczyzowych
Sprzedaż detaliczna i hurtowa stacjonarna
Sprzedaż detaliczna sklepu internetowego
Sprzedaż hurtowa zagraniczna*
Sprzedaż hurtowa polska**
RAZEM

od 01.01.2011
do 31.07.2011
794,5
584,2
420,6
303,8
233,7
2 336,90

od 01.08.2011
do 31.12.2011
472,2
347,2
250,0
180,5
138,9
1 388,7

% udział w
przychodach
ogółem
34%
25%
18%
13%
10%
100,00%

Źródło: Emitent

* sprzedaż związana z zaopatrywaniem hurtowych kontrahentów zagranicznych i master-franczyzobiorcy w Austrii
** sprzedaż związana z zaopatrywaniem kontrahentów hurtowych spoza sieci franczyzowej Emitenta (inne sklepy, fitness
kluby, itp.)

Emitent najwięcej przychodów generuje z jednostek franczyzowych, tj. z tytułu zawartych umów
franczyzowych. Franczyzobiorcy zobowiązani są na podstawie umowy franczyzowej do uiszczania na rzecz
TRICEPS.PL S.A. miesięcznej opłaty licencyjnej, której wysokość równa jest, ustalonemu przez TRICEPS.PL S.A.,
procentowi od przychodów wygenerowanych w danym miesiącu przez daną jednostkę franczyzową. Łączny
udział przychodów ze sprzedaży generowanych z tytułu zawartych umów franczyzowych z franczyzobiorcami
z Polski kształtuje się na poziomie 34% przychodów ze sprzedaży ogółem Emitenta. (informacje na temat
umów franczyzowych znajdują się w punkcie 5.12.2 Rozdziału V niniejszego Dokumentu).
Wykres 4 obrazuje procentowy udział przychodów ze sprzedaży Emitenta uzyskiwany z poszczególnych
kanałów dystrybucji.
Wykres 4 Procentowy podział przychodów ze sprzedaży według kanałów dystrybucji w 2011 roku

34%
25%

10%
13%

Sprzedaż z jednostek franczyzowych
Sprzedaż detaliczna i hurtowa stacjonarna
Sprzedaż detaliczna sklepu internetowego
Sprzedaż hurtowa zagraniczna
Sprzedaż hurtowa polska

18%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji przekazanych przez Emitenta
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5.12.4.

Dostawcy

Specyfika działalności Emitenta wymaga od niego korzystania z usług dostawców. TRICEPS.PL organizuje
dostawy zarówno od krajowych producentów, jak i reprezentantów firm zagranicznych, głównie z USA i
Kanady. Emitent współpracuje z wszystkimi liczącymi się producentami i importerami uznanych marek
preparatów dla sportowców takich jak Olimp, Activlab, Hi Tec Nutrition, Trec, Universal, Gaspari Nutrition,
Dymatize i wiele innych.
Do grona dostawców i importerów Spółki należy zaliczyć przede wszystkim:
Olimp
Trec
Hi Tec Nutrition
Activlab
Megabol
Fitness Authority
Nutrend
Cytogen
Animusz
F+B Sport
W związku z faktem, iż zakup towarów od polskich dostawców wiąże się z koniecznością ponoszenia
dodatkowych kosztów związanych z nałożoną przez nich na sprowadzone towary marżą, Emitent w celu
minimalizacji kosztów poprzez ograniczenie pośrednictwa polskich dostawców i jednocześnie zwiększenie
kontroli jakości oferowanych produktów, zamierza przejąć rolę dotychczasowych dostawców i samodzielnie
sprowadzać towar bezpośrednio od jego producentów.
5.12.5.

Odbiorcy

Dla działalności prowadzonej przez TRICEPS.PL S.A. istnieje wyodrębniona grupa docelowa. Została ona
określona psychograficznie, tzn. wyodrębniono ją na podstawie zachowania oraz stylu życia danej części
społeczeństwa. Zgodnie z ustaleniami ostatecznymi odbiorcami oferty przedsiębiorstwa są osoby uprawiające
sport, w tym przede wszystkim osoby korzystające z siłowni i uprawiające fitness, sporty aerobowe czy
kulturystykę.
Obecnie odbiorców firmy TRICEPS.PL podzielić można:
1) ze względu na lokalizację:
a) klient krajowy – dostęp zarówno stacjonarny (w sklepie stacjonarnym lub placówkach
franczyzowych), jak i drogą internetową;
b) klient zagraniczny - specjalizacja firmy (zwłaszcza klienci z Anglii, Irlandii, Niemiec, Norwegii,
Holandii), dostęp przede wszystkim drogą internetową. Zauważalną tendencją jest duży udział
w tej grupie polskojęzycznych klientów indywidualnych. Firma planuje dotrzeć do klienta
zagranicznego także poprzez rozwijanie zagranicznej sieci swoich placówek na drodze
franczyzy;
2) ze względu na status klienta:
a) klient indywidualny (detaliczny) – tożsamy z ostatecznym konsumentem; klient kulturystyczny,
ale także rekreacyjni klienci siłowni i pływalni, trenujący walki, uprawiający fitness, kolarstwo
czy jogging, a więc pracujący nad rozwinięciem i zwiększeniem kondycji, zainteresowani
uzupełnieniem codziennej diety;
b) klient hurtowy – podmioty gospodarcze działające w komplementarnej branży usług
kulturystycznych i fitness: siłownie, kluby fitness, szkoły walki, poradnie treningowe
i dietetyczne, ale też małe sklepy z suplementami lub materiałami dla klienta kulturystycznego,
np. stanowiska z odżywkami dla sportowców w centrach handlowych.
Wśród klientów Emitenta wymienić można także sportowców zrzeszonych w koszykarskim Śląsku Wrocław,
stosujących suplementy i odżywki dostarczane im przez TRICEPS.PL S.A.
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Specyficzną grupą klientów Emitenta są potencjalni franczyzobiorcy, a więc osoby, do których skierowana jest
oferta franczyzowa firmy. W odniesieniu do nich przyjąć można następującą klasyfikację:
1) osoby zainteresowane uruchomieniem własnego biznesu w formie franczyzy – zbiór wszystkich osób
poszukujących optymalnej oferty franczyzowej,
2) działające już sklepy z branży suplementacji, zainteresowane dołączeniem do sieci TRICEPS.PL.
5.12.6.

Promocja

Jak już zostało wspomniane na rynku istnieje potrzeba dostępu do odżywek i suplementów sportowych, a także
do sprzętu i ubioru związanego z uprawianiem sportów. Występujące zapotrzebowanie potwierdzają wyniki
finansowe przedsiębiorstwa. W ostatnich dwóch zamkniętych okresach sprawozdawczych przychody ze
sprzedaży towarów i zysk z tytułu prowadzenia działalności rosły.
Drugim ważnym aspektem jest znajomość oferty oraz marki przedsiębiorstwa przez rynek. Głównym kanałem
komunikacji Spółki z potencjalnymi klientami są punkty sprzedażowe firmy oraz strona internetowa
www.triceps.pl. Zarówno sklepy, jak i strona internetowa cieszą się rosnącą liczbą odwiedzin. Spółka kładzie
nacisk na różne formy promocji, m.in.:
sponsoring imprez sportowych,
akcje reklamowe z wykorzystaniem wizerunku osób znanych i rozpoznawalnych czy posiadających
duże osiągnięcia sportowe,
konto na portalu Facebook,
akcje promocyjne w galeriach i sklepach wielkopowierzchniowych,
prowadzenie portali tematycznych, na których prezentowana jest także oferta TRICEPS.PL S.A.,
udział w tematycznych imprezach targowych.
Działania te sprawiły, iż w środowisku stanowiącym grupę docelową dla przedsiębiorstwa, marka Emitenta jest
coraz bardziej rozpoznawalna i coraz więcej osób korzysta z jej usług. Znajomość firmy przez rynek
w pozytywny sposób przełoży się na zainteresowanie osób chcących otworzyć placówkę franczyzową na
licencji TRICEPS.PL S.A. i powinna pomóc w skutecznym rozwoju sieci franczyzowej.
Na potencjał rozwoju działalności Spółki poprzez budowę systemu franczyzowego, wpływ ma również
możliwość wyróżnienia własnej oferty spośród podobnych propozycji funkcjonujących na rynku. W przypadku
Spółki, możliwość taką da wprowadzenie do sprzedaży gamy produktów pod własną marką. Żaden podmiot
działający poza systemem franczyzowym TRICEPS.PL nie będzie miał możliwości zaoferowania odbiorcom
odżywek białkowych, kreatyny, staków przed- i potreningowych, a także odżywek „Gainerów”
wyprodukowanych w oparciu o recepturę stworzoną przez Emitenta i pod jego marką. Taka sytuacja daje duże
możliwości w zakresie promocji oferty jako unikalnej i wyjątkowej, a także niepowtarzalną szansę zwiększenia
udziału Spółki w rynku.
5.12.7.

Zatrudnienie

Ze względu na poziom zatrudnienia, Emitent zalicza się do grupy mikroprzedsiębiorstw. Na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent zatrudnia 3 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 2 osoby
na podstawie umowy zlecenia. W związku z dynamicznym rozwojem Spółki, Emitent planuje systematycznie
zwiększać zatrudnienie.

5.13.

Otoczenie rynkowe Emitenta

Przez lata najważniejszymi odbiorcami produktów z branży odżywek sportowych i suplementów diety były
osoby zawodowo związane ze sportem, jak również amatorzy kulturystyki. W dzisiejszych czasach preparaty te
docierają do szerokiego grona odbiorców. Obecni klienci branży to przede wszystkim przedstawiciele nowego
pokolenia osób prowadzących aktywny tryb życia, stosujących długoterminowe kuracje mające na celu
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wzmocnienie zdrowia, poprawę sylwetki czy kontrolę wagi prowadzące do wydłużenia i poprawy jakości życia.
Zmiany struktury nabywców preparatów dla sportowców, wpływające na powiększanie się grupy osób
regularnie je stosujących przekładają się na rosnące dochody producentów odżywek i suplementów.
Polski rynek suplementów diety i odżywek dla sportowców od lat notuje stały wzrost i jego wartość obecnie
obliczana jest na około 2 mld złotych2. Dane zawarte w raporcie firmy PMR „Rynek suplementów diety
w Polsce 2009” wskazuje, że w 2008 roku w porównaniu z rokiem 2007 nastąpił jego 24% wzrost, przy
ówczesnych szacunkach rynku na 1,7 mln złotych. W 2007 roku, przy wzroście PKB na poziomie 6%, rynek
suplementów diety i odżywek dla sportowców wzrósł o przeszło 30% w porównaniu do roku poprzedniego.
Przedstawione analizy wskazują, iż mimo kryzysu, rynek suplementów i odżywek będzie rozwijał się nadal
w tempie określanym wskaźnikiem dwucyfrowym – 12%-14% rocznie (raport PMR). Przewidywany wzrost
jest wynikiem między innymi rosnącej świadomości społecznej Polaków w dziedzinie uzupełniania diety
o właściwe suplementy i składniki odżywcze, szczególnie podczas aktywnego tryby życia.
Polski rynek odżywek i suplementów diety nie jest jeszcze tak bardzo rozwinięty i doceniany jak ma to miejsce
zagranicą. Pomimo ciągle rosnącego popytu, suplementy diety i odżywki nadal w Polsce uważane są za
produkty luksusowe i kojarzone na ogół z wysoką ceną. Powoli jednak zaczyna się to zmieniać dzięki
zwiększaniu świadomości odbiorców oraz wprowadzaniu na rynek coraz większej ilości konkurencyjnych
preparatów. Nie bez znaczenia jest również zwiększająca się świadomość Polaków dotycząca aktywnego trybu
życia oraz zmieniający się model spędzania wolnego czasu – jak wynika z ostatnich badań z roku na rok coraz
więcej osób zaczyna regularnie uprawiać sport.
Według agencji Datamonitor współcześnie klientów branży suplementów i odżywek dla sportowców podzielić
można na cztery podstawowe grupy:
kulturystów, którzy w celu znacznego powiększenia masy mięśniowej swojego ciała stosują kombinację
intensywnych ćwiczeń siłowych oraz dużej ilości wysokokalorycznych preparatów,
zawodowych sportowców, dla których ze względu na wykonywany zawód suplementy i odżywki są
obowiązkowym składnikiem diety,
użytkowników rekreacyjnych, reprezentowanych przez amatorów sportów siłowych, aerobowych
i sztuk walki, którzy jednakże nie dążą do znacznego zwiększenia masy mięśniowej, lecz ogólnej
poprawy warunków fizycznych,
pozostałych użytkowników preparatów dla sportowców, którzy nie stosują ich ze względu na
wykonywany zawód ani ćwiczenia siłowe, lecz jako klasyczne suplementy diety wpływające na lepsze
samopoczucie oraz zwiększenie poziomu energii (Datatmonitor, 2006).
W przypadku Emitenta głównymi odbiorcami jego produktów są osoby rekreacyjnie uprawiające sporty
siłowe, sporty walki, kolarstwo i jogging, a także uczęszczające na basen i zajęcia fitness, w związku z czym
zainteresowane preparatami pomagającymi zwiększyć masę mięśniową ciała oraz zadbać o dobrą kondycję
i sylwetkę. Według danych GUS w ciągu ostatniego dwudziestolecia większość form rekreacyjno – ruchowych
charakteryzowała się głównie uczestnictwem osób młodych, w wieku 10 - 24 lata, motywowanych zwłaszcza
przynależnością do rówieśniczych grup zainteresowań. Z tego powodu statystyczna aktywność rekreacyjno sportowa Polaków w większości dyscyplin istotnie malała wraz z wiekiem. Od kilku lat obserwowana jest
jednak zwiększona aktywność fizyczna również wśród osób w średnim wieku, przede wszystkim wśród ludzi
z wykształceniem przynajmniej średnim, pochodzących ze średnich i większych ośrodków miejskich. Szacuje
się, iż ok. 9% polskiego społeczeństwa regularnie spędza czas wolny uprawiając sporty takie, jak aerobik czy
uczęszczając na siłownię lub basen.
Drugą istotną z punktu widzenia Emitenta grupą odbiorców są osoby trenujące sporty aerobowe, kolarstwo,
jogging czy zdobywający coraz większą popularność nordicwalking, a także uczęszczające regularnie na basen.
Trening aerobowy, czyli inaczej tlenowy, to wysiłek, podczas którego energia dla pracujących mięśni
2

„Rynek suplementów diety w Polsce 2009”; autor: PMR. Dane za 2009 rok.
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dostarczana jest w wyniku przemian tlenowych. Za dyscyplinę umożliwiającą odbycie najpełniejszego treningu
tlenowego uchodzi pływanie. Na zwiększenie się odsetek osób uczęszczających regularnie na basen istotny
wpływ ma także systematyczne powstawanie takich obiektów rekreacyjnych na terenie całej Polski.
W „Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2015˝ zapisano, że w obszarze polskiej infrastruktury sportowej
jednym z dwóch trendów będzie rozbudowa i modernizacja podstawowej bazy sportowej w terenie, w tym
krytych pływalni. Celem priorytetu 3: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, jest zmniejszenie
dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę od krajów europejskich. Szczególnie kwestia ta ma dotyczyć m.in.
budowy pełnowymiarowych basenów pływackich. Program ten zakładał sfinansowanie budowy krytych
basenów tak, aby do 2010 r. ich liczba wzrosła do 1050, a do 2015 r. do 1400, ze stanu 916 basenów w 2004 r.
W latach 1995-2008 oddano do użytkowania 344 takie obiekty, realizowane przy współudziale środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków własnych jednostek samorządu terytorialnego, przez
prywatnych inwestorów bądź przy współudziale środków Unii Europejskiej.
Wykres 5 Formy spędzania wolnego czasu przez Polaków
W domu: spotkanie ze znajomymi w domu/ relaks w
domu – realizacja własnego hobby

31%

Kino

13%

Restauracja/Pub/Kawiarnia

12%

Wyjazdy poza miasto: turystyczny wyjazd na weekend
poza miasto

11%

Sporty: basen, siłowania, aerobik

9%

Dyskoteka/Klub

7%

Teatr

4%

Kibicowanie

2%

Galeria sztuki, Muzea

2%

Inne

10%
0%
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10%

15%

20%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Deloitte Polska, „Rosną wydatki Polaków na aktywny
wypoczynek”, eGospodarka.pl, z dnia 11.10.2011

Inną zyskującą na popularności dyscypliną aerobową jest nordicwalking, charakteryzujący się o 20%
intensywniejszym spalaniem kalorii niż w przypadku joggingu. W ostatnich latach stał się on znaczącą
alternatywą dla tradycyjnych form fitness. Nordicwalking to sport aerobowy, uprawiany przy użyciu specjalnie
zaprojektowanych kijków powstałych z połączenia kijków trekkingowych z kijkami do nart biegowych. W
czasie treningu rozwijane są dolne partie ciała, takie, jak nogi oraz biodra, jak również górne, zwłaszcza
mięśnie klatki piersiowej, kręgosłup, ręce, bark czy ramiona.
Wielu rekreacyjnych sportowców obok codziennego treningu deklaruje stosowanie specjalistycznych
preparatów dla sportowców, mających wpływać na zminimalizowanie zmęczenia, zwiększenie energii oraz
uzupełnienie diety o substancje wzmacniające organizm i chroniące przykładowo przed odwodnieniem.
Specyficzną podgrupę sportowców rekreacyjnych tworzą amatorzy sztuk walki. Stosowanie przez tę grupę
osób preparatów sportowych umotywowane jest chęcią osiągania lepszych wyników, jak również
zwiększeniem siły i koncentracji. Specjalnie dla trenujących różne style walk Emitent posiada w swojej ofercie
również klasyczne stroje, a także przykładowo bandaże bokserskie.
Specjalną grupą odbiorców branży preparatów sportowych są również osoby dbające o utrzymanie
odpowiedniej wagi ciała, zwłaszcza walczące z nadwagą. Obiektywne mierniki masy ciała BMI (według
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aktualnych norm WHO) wskazują, iż w ciągu ostatnich 5 lat populacja dorosłych mężczyzn i kobiet z nadwagą
lub otyłych wzrosła odpowiednio o 9% i 5%. Jednocześnie wzrasta świadomość społeczna w kwestii
konieczności dbania o sylwetkę, co przekłada się na wzrost liczby osób regularnie uczęszczających na siłownię
i stosujących preparaty wspomagające spalanie tkanki tłuszczowej, zwłaszcza kobiet.
Poza klasycznymi suplementami dla sportowców w ofercie Emitenta znajduje się gama produktów
przeznaczonych zwłaszcza dla kobiet, jak przykładowo suplementy diety, preparaty wspomagające utratę wagi
czy wzmacniające włosy.
Wśród najważniejszych powodów, dla których rekreacyjni użytkownicy stosują preparaty dla sportowców
prestiżowy Journal of Sports Science and Medicine wymienia m.in. dbałość o poprawny rozwój masy
mięśniowej i całego organizmu oraz poszukiwanie substancji energetycznych, ale także działania prewencyjne
wobec choroby czy problemów związanych z brakiem substancji koniecznych do prawidłowego działania
organizmu poddanego treningowi oraz wsparcie podczas rekonwalescencji.
Spośród rekreacyjnych użytkowników odżywek i suplementów dla sportowców to właśnie klasa średnia,
a więc najbardziej perspektywiczny segment klientów tej branży, jest grupą docelową Emitenta ze względu na
pozytywne prognozy dotyczące dalszego powiększania się tej grupy oraz statystycznie większe wydatki na
odżywki i suplementy sportowe niż w przypadku grup pozostałych. Charakteryzują się oni dochodami powyżej
średniej krajowej, z których pewna część przeznaczana jest na dobra i usługi luksusowe, związane z rozwojem
osobistym, a także posiadanymi zainteresowaniami realizowanymi w czasie wolnym. Są to jednak klienci
wymagający, o sprecyzowanych oczekiwaniach i potrzebach, przykładający wagę nie tylko do ceny, ale przede
wszystkim jakości produktów, obsługi klienta, itp. Dla opisywanego segmentu dobrem rzadkim stał się czas
wolny, stąd osoby zaliczające się do tego grona rozwinęły umiejętność efektywnego zarządzania własnymi
środkami, wykorzystując do tego dostępne narzędzia takie, jak konta internetowe, serwisy informacyjne czy
sklepy internetowe. Grupa ta poszukuje możliwie najmniej czasochłonnych rozwiązań, jak chociażby zakupy w
Internecie, gwarantujące szybki dostęp do całej gamy produktowej rynku czy też wymiana poglądów
i dostępnych informacji na forach tematycznych, pozwalająca na zaoszczędzenie czasu koniecznego do
gromadzenia i porównywania danych.
W odpowiedzi na potrzeby tej grupy Emitent zamierza nadal rozwijać sprzedaż internetową oraz towarzyszące
jej portale tematyczne. Zwiększenie udziału tej grupy klientów w ogólnej strukturze odbiorców ma zostać
osiągnięte także poprzez skuteczną promocję oferty, skierowaną przede wszystkim do użytkowników
rekreacyjnych.
5.13.1.

Franczyza

Za sukces wdrożenia systemu franczyzowego i jego prawidłowy rozwój, w przypadku każdego
przedsiębiorstwa i każdego rodzaju działalności, odpowiedzialnych jest szereg czynników, w tym przede
wszystkim:
zainteresowanie uczestników rynku prowadzeniem działalności gospodarczej w oparciu o system
franczyzowy,
popyt na produkty czy usługi oferowane przez dane przedsiębiorstwo oraz znajomość oferty oraz
marki przez rynek,
występowanie ewentualnej przewagi nad konkurencyjnymi ofertami,
istnienie specyficznej, docelowej grupy odbiorców,
potrzebne zmiany w dotychczasowej działalności w przypadku rozwoju systemu franczyzowego,
możliwość szybkiego przekazania posiadanego know – how,
perspektywa osiągania zysków nie tylko przez franczyzodawcę, ale również przez franczyzobiorcę.
Dane liczbowe dotyczące funkcjonowania franczyzy w Europie wskazują na stale podwyższające się
zainteresowanie tą formą rozwoju sieci sprzedaży, pokazują również rosnące zainteresowanie uczestników
rynku prowadzeniem działalności w oparciu o licencję franczyzową. Również w Polsce zainteresowanie
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prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez przynależność do takiego systemu rośnie – co potwierdzają
wyniki „Raportu o franczyzie w Polsce w roku 20113”.
Liczba systemów franczyzowych działających w Polsce stale rośnie. W roku 2009 liczba systemów
franczyzowych działających w Polsce wynosiła 576, natomiast zgodnie z prognozą PROFIT system Sp. z o.o.,
w roku 2011 miała osiągnąć wartość 750.
Ze wzrostem liczby systemów franczyzowych łączy się także rosnąca liczba osób zainteresowanych
prowadzeniem działalności w oparciu o licencję franczyzową. Liczba różnego typu placówek działających na
podstawie umowy franczyzowej w roku 2010 sięgnęła 38 269 sztuk, a prognoza na rok 2011 mówi o liczbie
44 250 umów. Analizując te dane można dojść do wniosku, iż Polacy zauważyli korzyści płynące
z uruchamiania działalności gospodarczej na bazie licencji franczyzowej i chętnie korzystają z tego rozwiązania.
5.13.2.

Konkurencja

Spółka TRICEPS.PL konkuruje na dwóch płaszczyznach: z jednej strony o klienta branży suplementów
i odżywek dla sportowców, z drugiej zaś o nowych franczyzobiorców. Z tego powodu konkurencję w obydwu
tych przestrzeniach można podzielić następująco:
Konkurenci branżowi, sprzedający produkty substytucyjne w stosunku do produktów TRICEPS.PL
Do grona tych konkurentów można zaliczyć wiele sklepów internetowych, specjalizujących się w branży
odżywek dla klientów interesujących się kulturystyką (oferta skierowana zazwyczaj zarówno do klienta
indywidualnego, jak i hurtowego, a także do klientów zagranicznych). Rywalizacja odbywa się tu w przestrzeni
internetowej, umożliwiającej dostęp do znacznie szerszego grona klientów, w tym także zagranicznych, a więc
będących segmentem kluczowym dla TRICEPS.PL. Do najważniejszych konkurentów przedsiębiorstwa w
Internecie należą m.in.:
Sfd.pl
Centrumkulturystyki.pl
Kfd.pl
Kulturystyka.sklep.pl
vital-max.istore.pl
bcaa.pl
musclepower.pl
megapower.pl
DSO.pl
Do mocnych stron konkurencji zaliczyć można zintensyfikowaną promocję w Internecie. Emitent planuje
realizację intensywnych działań związanych z promocją marki i oferowanych produktów z wykorzystaniem
narzędzi internetowych, a w szczególności z wykorzystaniem Google AdWords, w tym skierowanych do
potencjalnych odbiorców z rynków zagranicznych. Emitent ma świadomość, że intensyfikacja działań
związanych z pozycjonowaniem firmy w najważniejszych wyszukiwarkach internetowych skutkować będzie
wzrostem rozpoznawalności marki oraz potencjału w zakresie docierania do nowych klientów, w związku
z czym, planuje on zwiększenie nakładów na wskazaną formę promocji.
Istotną rolę odgrywa także aktywność na forach i portalach tematycznych oraz promocja za pomocą sieci
społecznościowych. Atutem firmy TRICEPS.PL jest z pewnością powiązanie strony sklepu z forum
kulturystycznym www.atleci.pl oraz portalem www.nowecialo.pl. Warto zwiększyć jednak monitorowanie
niezależnych miejsc wyrażania opinii przez internautów, gdzie często porównywane są oferty konkurencji.

3

Autor: PROFIT system Sp. z o.o.– firma konsultingowa zajmująca się szeroko rozumianym doradztwem z zakresu franczyzy i rozwoju działalności
franczyzowej.
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Istotne z punktu widzenia obsługi klienta zagranicznego oraz rozwoju sieci franczyzowej za granicą, jest
posiadanie odpowiednio skonstruowanej strony internetowej oraz dokumentacji franczyzowej w językach
obcych. Emitent planuje modernizację posiadanych przez siebie serwisów internetowych pod kątem spełnienia
wymagań klienta obcojęzycznego, w tym potencjalnych partnerów na rynkach zagranicznych.
Elementem prowadzącym do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa będzie wprowadzenie do
dotychczasowej oferty wyrobów sprzedawanych pod własną marką. Spółka w wyniku pozyskanego kapitału
planuje rozpocząć sprzedaż własnych odżywek białkowych, kreatyny, staków przed - i potreningowych oraz
odżywek „Gainerów”. Wszystkie nowe wyroby cechować będzie wysoka jakość, umożliwiająca osobom je
stosującym osiągnięcie pożądanych efektów przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dla ich zdrowia.
Dodatkowo posiadanie w sprzedaży własnych produktów, umożliwi Spółce częściowe uniezależnienie się od
decyzji dostawców i producentów substytucyjnych produktów, a także wpłynie na skrócenie łańcucha
sprzedaży, co spowoduje zmniejszenie kosztów przedsprzedażowych. Oferowanie własnych wyrobów
wykluczy z procesu sprzedaży udział wszelkich pośredników stosujących każdorazowo własne narzuty, co
pozwoli firmie na zaproponowanie ostatecznym odbiorcom atrakcyjnej ceny produktów, przy jednoczesnym
ustaleniu marży własnej na zadowalającym poziomie.
Sklepy stacjonarne, konkurujące na rynku lokalnym w miejscach usytuowania siedziby firmy oraz
placówek franczyzowych, np. sklep Body Zone, Wrocław, ul. Świdnicka 18-20
Ze względu na przewodnią rolę Internetu podczas wyboru oferty preparatów dla sportowców widoczność
w sieci przekłada się bezpośrednio na zyski nie tylko sklepów internetowych, lecz także lokali stacjonarnych.
Wyszukiwanie lokalnego sprzedawcy w popularnych usługach Google Maps czy Zumi.pl pozwala na szybkie
dotarcie do firmy TRICEPS.PL, dzięki istnieniu jej rozbudowanych wizytówek w obydwu wyszukiwarkach.
Również w przypadku sklepów stacjonarnych posiadanie w ofercie unikalnych wyrobów (produkowanych
i sprzedawanych pod własną marką) może wpłynąć pozytywnie na ich konkurencyjność. Odbiorca
zainteresowany produktem, który może nabyć jedynie w placówce konkretnej sieci, będzie bardziej skłonny do
jej poszukiwań i może ją wybrać pomimo większej odległości i wynikających z tego większych trudności
w zrealizowaniu transakcji.
Konkurencyjni franczyzodawcy – sieci franczyzowe działające w segmencie suplementów diety
i odżywek
Przykładem sieci franczyzowej w branży suplementów diety i odżywek jest Naturhouse – kraj pochodzenia:
Hiszpania, branża żywienia i dietetyki; 1200 punktów handlowych w Hiszpanii i 1700 w 26 krajach, także
w Polsce. Obok usług z zakresu dietetyki firma oferuje liczne preparaty i suplementy żywieniowe, pomagające
zredukować tkankę tłuszczową. Firma posiada rozwiniętą sieć franczyzową - prowadzi aktywną promocję tego
rodzaju współpracy.
Najpoważniejszymi konkurentami Spółki TRICEPS.PL są przedsiębiorstwa działające w sposób analogiczny,
a więc oferujące suplementy i odżywki dla sportowców zarówno drogą internetową, jak i w lokalnych
siedzibach stacjonarnych. Poza klientami krajowymi, każda z konkurencyjnych firm obsługuje klientów
zagranicznych. Firmy te rozwijają również własną sieć franczyzową, choć zauważa się, iż ich działania
marketingowe w tym obszarze nie są tak zintensyfikowane jak promocja oferty franczyzowej TRICEPS.PL.
Do głównych konkurentów firmy TRICEPS.PL należą:
Nutrifarm Sp. z o. o. - polska firma dystrybucyjna działająca w branży suplementów i odżywek dla
sportowców, oferująca ponadto gadżety tematyczne oraz odzież sportową, zwłaszcza produkty marek
należących do firmy Olimp Labolatories. Przedsiębiorstwo prowadzi także badania naukowe i analizy
rynkowe oraz cyklicznie wydaje wydawnictwa tematyczne, czasopisma i poradniki. Od 2008 roku firma
zarządza ogólnopolską siecią sprzedaży i poradnictwa żywieniowo – suplementacyjnego Perfect Body
Center, tworzoną we współpracy z producentem odżywek Olimp Laboratories.
GNC – koncern pochodzący z USA; 6200 sklepów na terenie Stanów Zjednoczonych i ponad 1200
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operacji franczyzowych w 52 rynkach międzynarodowych, największy na świecie detalista produktów
zdrowotnych, w tym witamin, minerałów, ziół i innych dodatków specjalnych takich jak odżywki dla
sportowców, diety i produkty energetyczne; przez 19 kolejnych lat GNC został oceniony jako numer 1
na świecie w swojej kategorii przez Entrepreneur's. Teraz koncern zainteresowany jest rozwojem
swojej sieci franczyzowej w Polsce (szczegółowe dane dostępne na portalu www.polski-inwestor.com)
Wprowadzenie do sprzedaży własnych, markowych towarów powinno zwiększyć atrakcyjność oferty
franczyzowej dla potencjalnych kontrahentów. W przypadku prowadzenia działalności w oparciu o licencję
franczyzową udzieloną przez TRICEPS.PL, otrzymają oni bowiem prawo do sprzedaży unikalnego produktu,
niespotykanego w innych sieciach sprzedażowych, tym samym będą mieć możliwość wyróżnienia własnej
oferty wśród konkurencyjnych propozycji.
Własna gama produktów powinna zwiększyć konkurencyjność Spółki i jej szanse na pozyskanie nowych
franczyzobiorców.
5.13.2.1. Analiza przewag konkurencyjnych
Przewaga związana z doskonałą znajomością rynku suplementów i odżywek dla sportowców oraz
potrzeb klientów tego rynku
Rozpoczęcie działalności firmy w 2006 roku przypadło na okres gwałtownego wzrostu rynku suplementów
i odżywek. Według danych Eurobarometru w przeciągu tych właśnie lat liczba osób korzystających z siłowni
wzrosła prawie dwukrotnie, a ponad połowa z nich deklaruje stosowanie odżywek i/lub suplementów diety dla
sportowców. Sytuacja ta pozwoliła Emitentowi na dogłębne poznanie struktur obsługiwanej branży, a także
specyfiki potrzeb klienta docelowego, co z pewnością okaże się przydatne w przypadku pogorszenia warunków
makroekonomicznych.
Zróżnicowana oferta produktowa
Do niewątpliwych przewag Emitenta należy współpraca z wieloma dostawcami uznanych marek preparatów
dla sportowców. Oferta produktowa Emitenta to jeden z najbogatszych dostępnych asortymentów na rynku.
Cechuje ją nie tylko różnorodność marek, cen i rozmiarów opakowań, ale także zaspokojenie zróżnicowanych
potrzeb klientów. Dodatkowo na umocnienie pozycji Emitenta na rynku i zwiększenie jego przewagi
konkurencyjnej wpłynie wprowadzenie do oferty Spółki produktów stworzonych w oparciu o jej własne
rozwiązania. Emitent zamierza wprowadzić pod własną marką odżywki białkowe, kreatyny, staki przedi potreningowe oraz odżywki „Gainery”. Będą to wyroby niedostępne w żadnej innej sieci sprzedaży.
Wprowadzenie wymienionych produktów do oferty dodatkowo wyróżni ją wśród propozycji konkurencji.
Różne kanały dystrybucji
Emitent prowadzi sprzedaż z wykorzystaniem następujących kanałów:
Internet (sklep internetowy),
sklep stacjonarny,
sieś franczyzowa.
Posiadanie przez podmiot handlowy tak rozbudowanej sieci dystrybucyjnej pozwala na minimalizowanie ryzyk
związanych z dotarciem do potencjalnych odbiorców, jak również daje możliwość poszerzenia wachlarza
potencjalnych odbiorców. Posiadanie sieci franczyzowej, która jest zaopatrywana wyłącznie przez Emitenta,
pozwala również na budowanie solidnych i gwarantowanych przychodów w długiej perspektywie czasu.
Portale stowarzyszone
Poprzez portale stowarzyszone podtrzymywana jest więź z klientami. Dzięki temu firma jest w stanie budować
rozpoznawalność swojej marki, a także tworzyć społeczność aktywnych i lojalnych klientów. Świadomy szans
związanych z tworzeniem takiej społeczności Emitent rozpoczął działalność powiązanych tematycznie portali
internetowych, zrzeszających zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów.
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Doświadczenie we franchisingu
W przeciwieństwie do licznych konkurentów w sieci Internet, Emitent prowadzi równoległą działalność
stacjonarną, rozwijając sieć placówek pod własną marką. Pierwsza placówka franczyzowa Emitenta rozpoczęła
działalność we wrześniu 2008 roku w Krakowie. Obecnie firma posiada kilka takich umów w kraju oraz jedną
na terenie Austrii. Taka rozbudowa sieci franczyzowej na przestrzeni zaledwie czterech lat pokazuje
skuteczność Emitenta w tej dziedzinie, a także przy zarządzaniu taką formą współpracy, zaś sukcesy
działających już jednostek przekładają się na wiarygodność firmy.
Korzystne warunku dla franczyzobiorcy
Oferta firmy TRICEPS.PL S.A. skierowana do potencjalnych franczyzobiorców posiada jedne
z najkorzystniejszych warunków współpracy franczyzowej spośród dostępnych na rynku. Są to:
brak wymagań od potencjalnego franczyzobiorcy dotyczących doświadczenia w prowadzeniu
działalności gospodarczej,
gwarancja przeszkolenia i opieki merytorycznej,
niższe koszty uruchomienia biznesu w stosunku do oferty konkurencyjnych sieci,
szeroki asortyment oferowanych produktów,
wynegocjowane umowy handlowe z producentami, gwarantujące najwyższe możliwe marże dostęp do
zróżnicowanej gamy produktów, a także korzystne warunki handlowe i logistyczne,
własna marka produktów.

5.14.

Strategia rozwoju Emitenta
5.14.1.

Wizja przedsiębiorstwa

Wizją Spółki jest ciągłe doskonalenie jakości działania we wszystkich obszarach aktywności oraz stworzenie
silnej na rynku i rozpoznawalnej w środowisku międzynarodowym marki.
5.14.2.

Misja przedsiębiorstwa

Misją firmy jest działalność na rzecz propagowania wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia, zaszczepianie
zamiłowania do sportu, w tym przede wszystkim do branży fitness, sportów aerobowych, kulturystyki
i sportów walki oraz zachęcanie do wybierania jedynie bezpiecznych środków umożliwiających osiąganie
lepszych wyników sportowych i wspierających proces kształtowania sylwetki poprzez dostarczanie klientom
kompleksowej oferty w zakresie wysokiej jakości, zdrowych odżywek i suplementów diety dla sportowców,
uzupełnionej dodatkowo o odzież sportową, akcesoria, publikacje o tematyce fitness i sposobach kształtowania
sylwetki oraz możliwość skorzystania z usług doradcy w zakresie opracowania indywidualnego programu
treningowego.
5.14.3.

Cele przedsiębiorstwa

Jako główne cele przedsiębiorstwa wskazuje się:
1. rozwój Spółki pod względem organizacyjnym,
2. wzrost rozpoznawalności i pozycji marki na międzynarodowym rynku odżywek i suplementów diety,
3. wzrost dynamiki sprzedaży produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo.
Wyjściem dla ustalenia strategii umożliwiającej osiągnięcie wyżej określonych założeń jest analiza
uwarunkowań mających wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Czynniki te podzielić można ze względu na
ich źródło na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Do najważniejszych elementów otoczenia firmy, mających
znaczenie dla jej działalności, należą:
odbiorcy,
konkurenci,
dostawcy.
Natomiast czynnikami wewnętrznymi, na które Spółka zwraca uwagę podczas ustalania strategii rozwoju są:
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oferta,
zasoby ludzkie,
organizacja działalności.
5.14.4.

Strategia w zakresie oferty

Poszerzenie oferty o nowe produkty
Analiza dotychczasowej oferty firmy pokazała, iż jest ona dobrze zharmonizowana z wymaganiami określonej
grupy docelowej. Niezbędne jest jednak dokonywanie systematycznych uzupełnień oferty wraz z pojawianiem
się na rynku nowych produktów tematycznych. Szansą dla przedsiębiorstwa jest również wprowadzenie do
oferty produktów sprzedawanych pod własną marką.
Podczas prezentowania oraz oferowania towarów, przedsiębiorstwo będzie je pozycjonować jako:
wspierające osiąganie lepszych wyników sportowych,
bezpieczne dla zdrowia korzystających,
uwzględniające specyficzne potrzeby poszczególnych odbiorców,
zawsze dostępne w pełnej ofercie,
natychmiastowe do realizacji,
konkurencyjne cenowo w stosunku do produktów oferowanych przez inne podmioty,
o wysokich walorach jakościowych.
Na podstawie analizy rynku i własnej sprzedaży Spółka rozpoznaje, jakich produktów i usług poszukują klienci
i takie chce im dostarczać. Koniecznym jest zatem regularne dbanie o jakość, markę oraz odpowiednie
promowanie w Internecie oferowanych produktów.
Emitent planuje rozpocząć sprzedaż odżywek pod własną marką takich jak odżywki białkowe, kreatyny, staki
przed- i potreningowe oraz odżywki „Gainery”. Odżywki te będą produkowane wyłącznie na zlecenie Emitenta
we współpracy z wybranym producentem i będą stanowiły najlepsze zestawienie poszukiwanych obecnie
składników, niedostępnych do tej pory na rynku, w postaci jednego produktu. Gotowe odżywki będą
wyróżniały się na rynku nie tylko jakością ich składników, ale i opakowaniem. Emitent prognozuje, że
wprowadzenie produktów pod własną marką, niedostępnych obecnie na rynku, umożliwi mu uzyskanie
odpowiednio wysokiej marży, co jednocześnie zwiększy jego przychody finansowe.
Dywersyfikacja oferty o nowy produkt franczyzowy
Przeprowadzone przez Emitenta wieloletnie obserwacje i analiza sposobu funkcjonowania klubów fitness
i siłowni w Polsce, utwierdziła go w przekonaniu o dużym zapotrzebowaniu na dobrze wyposażone,
zapewniające odpowiednie warunki do wykonywania ćwiczeń - siłownie i kluby fitness, o właściwym,
niepowtarzalnym dla tego typu miejsc charakterze.
W związku z powyższym, Emitent zamierza zdywersyfikować swoją ofertę franczyzy poprzez wprowadzenie
nowego produktu - klubów fitness i siłowni. Nowy koncept jest naturalnym rozwinięciem dotychczasowej
działalności Spółki polegającej na sprzedaży artykułów dla osób uprawiających sport. Emitent, tym razem nie
będzie korzystał jednak z własnej marki lecz będzie wykorzystywał markę BurneikaSports GYM należącą do
Robertasa Burneiki - znanego litewskiego kulturysty, mieszkającego na stałe w Las Vegas.
Współpraca TRICEPS.PL ze znaną, nie tylko w świecie kulturystyki, osobowością stanowi pierwszy krok do
realizacji i rozwoju koncepcji nowego produktu franczyzowego Emitenta. Umowa, w oparciu o którą Emitent
będzie współpracował z Burneika została zawarta 27 kwietnia br. i określa w szczególności warunki udzielania
licencji na wykorzystanie marki BurneikaSports GYM przez Emitenta oraz obowiązki związane z promocją
marki.
Dzięki umiejętnościom i wiedzy kulturysty na temat funkcjonowania takich miejsc jak kluby fitness i siłownie,
a także popularności sportowca, Emitent zamierza uruchomić franczyzę klubów fitness i siłowni poprzez
udzielanie franczyzy istniejącym już jednostkom (klubom fitness i siłowniom) oraz podmiotom
zainteresowanym współpracą z TRICEPS.PL S.A, gotowym do utworzenia nowych klubów fitness i siłowni.
Początkowo oferta zawarcia umowy franczyzowej skierowana będzie głównie do klubów fitness i siłowni
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będących dotychczasowymi odbiorcami produktów oferowanych przez TRICEPS.PL S.A. W przyszłości jednak
Emitent zamierza stopniowo poszerzać grono swoich franczyzobiorców o nowe podmioty.
Umowa franczyzowa zawierana z podmiotami prowadzącymi kluby fitness i siłownie, której przedmiotem
będzie udzielenie franczyzy przez Emitenta, a także zasady udzielania franczyzy podmiotom prowadzącym
kluby fitness i siłownie, będą w dużej mierze oparte na systemie i zasadach współpracy Spółki TRICEPS.PL S.A.
z franczyzobiorcami prowadzącymi jednostki franczyzowe specjalizujące się w sprzedaży asortymentu
oferowanego przez TRICEPS.PL S.A., przy uwzględnieniu charakterystyki funkcjonowania takich miejsc jak
kluby fitness i siłownie.
Kluby fitness i siłownie to działalność charakteryzująca się stałym i zrównoważonym dochodem po osiągnięciu
odpowiedniej liczby ich klientów. Warunki i zasady generowania przez Emitenta przychodów z tytułu umów
franczyzowych klubów fitness i siłowni będą prawdopodobnie zbliżone do zasad ujętych w funkcjonujących
obecnie umowach franczyzowych Spółki z jednostkami franczyzowymi specjalizujących się w sprzedaży.
Nowy koncept franczyzowy pod marką BurneikaSports GYM oraz zasady uruchomienia franczyzy klubów
i siłowni zostały stworzone w trakcie negocjacji i rozmów z kulturystą Robertasem Burneiką. Podsumowaniem
przeprowadzonych rozmów jest opracowany specjalny podręcznik operacyjny i model funkcjonowania nowej
sieci franczyzowej. Do podstawowych kroków i zasad związanych z wdrażaniem nowego konceptu
franczyzowego należy zaliczyć:
1. Organizację przez TRICEPS.PL S.A. konferencji z udziałem Robertasa Burneiki dla osób
zainteresowanych współpracą z Emitentem w zakresie uruchomienia jednostki franczyzowej klubu
fitness/siłowni oraz gotowych do dokonania inwestycji w rozwój istniejącego klubu/siłowni lub
inwestycji w stworzenie nowego klubu/siłowni pod marką BurneikaSports GYM.
2. Negocjacje i wybór potencjalnych franczyzobiorców spełniających warunki kapitałowe jak
i organizacyjne ustalone przez Emitenta.
3. Podpisanie umowy franczyzowej z wybranym franczyzobiorcą i uiszczenie przez niego jednorazowej
opłaty licencyjnej.
4. Zaangażowanie Emitenta w prace związane z uruchamianiem franczyzy danego klubu fitness/siłowni
takie jak pomoc przy zakupie odpowiedniego sprzętu, pomoc przy dostosowaniu wystroju
klubu/siłowni do narzuconych przez Emitenta standardów.
5. Udział Emitenta w promowaniu uruchamianego franczyzy danego klubu/siłowni, organizacja kampanii
promocyjnej klubu/siłowni z udziałem Robertasa Burneiki.
6. Uruchomienie franczyzy klubu/siłowni – organizacja przez Emitenta oficjalnego otwarcia jednostki przyjazd Robertasa Burneiki, intensywna promocja uruchamianego klubu/siłowni w mediach
z udziałem Emitenta i znanego kulturysty, zaangażowanie Emitenta w nagrania filmów promocyjnych,
marketing internetowy oraz lokalny.
7. Po uruchomieniu franczyzy klubu/siłowni pobieranie z tytułu zawartych umów franczyzowych klubu
fitness/siłowni fregularnych opłat powiększających przychody Emitenta.
Znany kulturysta będzie brał czynny udział na każdym z etapów uruchamiania franczyzy klubów fitness
i siłowni, a zwłaszcza w działaniach promocyjnych i marketingowych. Emitent ma nadzieję, że współpraca
z Burneiką dostarczy Spółce jak i franczyzobiorcom odpowiedniego know-how, a duże zainteresowanie osobą
kulturysty na całym świecie zapewni w szybkim tempie rozpoznawalność nowej marki na rynku, a tym samym
przyciągnie wielu nowych potencjalnych franczyzobiorców jak i klientów do uruchamianych klubów fitness
i siłowni. Koncept ma zostać uruchomiony już w II kwartale 2012 roku i przyczyni się do zwiększenia
zyskowności przedsiębiorstwa.
Rozszerzenie oferty Emitenta będzie wiązało się również z utworzeniem nowych portali internetowych takich
jak www.burneikasportsgym.pl, www.burneikasportsgym.com.pl – wizytówek nowej sieci franczyzowej
związanej z powstawaniem klubów fitness i siłowni wspólnie z kulturystą Robertasem Burneika.
5.14.5.

Strategia w zakresie dystrybucji

Spółka opiera dystrybucję swojej oferty produktowej na stosowaniu następujących kanałów sprzedażowych:
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sprzedaż bezpośrednia (detaliczna oraz hurtowa) realizowana przez własną placówkę sprzedażową
zlokalizowaną we Wrocławiu oraz przez hurtownię również działającą na terenie Wrocławia,
sprzedaż kanałami internetowymi poprzez stronę internetową www.triceps.pl oraz w części za
pośrednictwem obsługiwanych portali tematycznych: www.nowecialo.pl, www.atleci.pl oraz
www.mmasters.pl,
dystrybucja poprzez działające placówki franczyzowe,
dystrybucja w charakterze hurtowni do innych, niezależnych, podmiotów sprzedających towar do
końcowych odbiorców indywidualnych.
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa zakłada rozwój kanałów dystrybucji poprzez udzielanie licencji
franczyzowej podmiotom organizującym nowe placówki franczyzowe działające pod marką firmy. Ta forma
dystrybucji ma się stać silnym punktem działania przedsiębiorstwa – pozwoli na ekspansję na nowe rynki
charakteryzujące się dużą chłonnością bez ponoszenia przez samo przedsiębiorstwo znaczących kosztów.
Dodatkowo spowoduje wzrost rozpoznawalności i wartości marki. Firma planuje do końca 2012 roku otworzyć
kolejnych 10 placówek franczyzowych.
Podstawę współpracy pomiędzy Emitentem a poszczególnymi franczyzobiorcami stanowi umowa franczyzowa
regulująca obowiązki i prawa obu stron i zabezpieczająca je przed niebezpieczeństwami wynikającymi ze
współpracy franczyzowej. Realizując kolejne transakcje Spółka będzie wzorować się na umowach regulujących
współpracę pomiędzy nią, a obecnymi franczyzobiorcami, uwzględni jednak szczególne warunki związane ze
specyfiką kolejnych rynków zbytu.
5.14.6.

Strategia dotycząca zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych potrzebnych do
rozwoju przedsiębiorstwa

Zakładany rozwój sieci franczyzowej wiązać się będzie z koniecznością zmiany organizacji pracy
przedsiębiorstwa. Potrzebne będzie powołanie w strukturach przedsiębiorstwa jednostki dedykowanej,
odpowiedzialnej za zarządzanie systemem franczyzowym oraz za opiekę nad wszystkimi franczyzobiorcami
firmy. Wskazane będzie również wdrożenie w przedsiębiorstwie rozwiązań umożliwiających zdalną
koordynację działań związanych z funkcjonowaniem sieci i zarządzanie procesami z tym związanymi, np.
poprzez wdrożenie systemu informatycznego zawierającego informacje o działaniach wszystkich uczestników
sieci.
5.14.7.

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa jest dla większości przedsiębiorstw warunkiem i kluczem do sukcesu. Z tego też
powodu jej przemyślane i konsekwentne budowanie może przyczynić się do porażki bądź wygranej firmy.
Działania promocyjne szczególne znaczenie mają zwłaszcza w branżach charakteryzujących się niskimi
kosztami wejścia, co pociąga za sobą zazwyczaj dużą liczebność przedsiębiorstw tam działających. Taką
dziedziną jest z pewnością rynek suplementów i odżywek dla sportowców. Świadomy znaczenia marketingu
w strategii rozwoju firmy Emitent zamierza skupić się na następujących działaniach:
1. Budowaniu wizerunku marki poprzez promocję logo TRICEPS.PL S.A. i stworzenie ujednoliconego
przekazu skierowanego do klienta docelowego. Strategia ta oparta jest na kilku kluczowych etapach,
takich jak:
konsekwentny dobór barw skomponowany z logiem i layoutem strony internetowej, dopasowany
znaczeniowo do profilu klienta docelowego,
promocja loga poprzez dalszy, zakrojony na większą skalę sponsoring imprez sportowych
i okolicznościowych,
promocja loga poprzez narzędzia internetowe, w tym pozycjonowanie loga na partnerskich
stronach internetowych,
rozwijanie współpracy z dotychczasowym ambasadorem marki Robertasem Burneiką.
2. Tradycyjnym marketingu opartym przede wszystkim na promocji w mediach typu czasopisma
branżowe, lokalne telewizje (w miejscowościach, w których istnieją placówki Emitenta), itd.
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3. Umowach partnerskich z lokalnymi siłowniami, klubami fitness, poradniami dietetycznymi
i treningowymi. Umowy te mogą być zawierane w postaci porozumienia o dwustronnej promocji,
a nawet jako umowy o wyłączności na sprzedaż preparatów oferowanych przez Emitenta. Dodatkowo
zawierać mogą one postanowienia dotyczące sprzedaży w takich miejscach gadżetów z logiem firmy.
4. Intensyfikacji działań promujących sklep internetowy Emitenta w sieci Internet, na którą składać się
będą:
pozycjonowanie strony internetowej sklepu w popularnych wyszukiwarkach,
stosowanie narzędzi Google AdWords - systemu reklamowego pozwalającego na wyświetlanie
linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania m.in. wyszukiwarki Google,
budowanie społeczności internetowej poprzez aktywność na portalach społecznościowych, a także
monitorowanie i aktywność na działających stronach i forach o tematyce kulturystycznej oraz
dotyczącej produktów branży suplementów i odżywek dla sportowców,
stworzenie bazy mailingowej dotychczasowych klientów, jak również wszystkich zarejestrowanych
użytkowników sklepu i portali stowarzyszonych, pomocnej w dotarciu z bieżącą ofertą i dostępnymi
promocjami do szerokiego grona klientów, a także regularna publikacja newslettera, rozsyłanego
drogą mailową,
udoskonalenie wizytówek w lokalizatorach typu Google Maps, Zumi.pl itd.
5. Natężeniu działań promocyjnych w zakresie budowania sieci franczyzowej TRICEPS.PL S.A., takich jak:
stworzenie rozbudowanego portfolio oferty franczyzowej, umieszczonego na głównej stronie
internetowej Emitenta, dodatkowo wyróżnionego,
promocja oferty franczyzowej na portalach poświęconych franchisingowi oraz zakładaniu własnej
działalności gospodarczej,
promocja w magazynach branżowych,
propozycje współpracy dla już działających w branży punktów sprzedażowych,
promocja oferty za pośrednictwem instytucji wspierających młodych przedsiębiorców, np.
uczelnianych biurach karier, inkubatorów przedsiębiorczości, itd. wraz z informowaniem
o dostępnych metodach pozyskania funduszy na tego typu inwestycje,
zwalczanie potencjalnych stereotypów dotyczących branży suplementów i odżywek dla
sportowców, a także przeciwdziałanie niskiej świadomości społecznej w kwestii istnienia sieci
franczyzowych z tej branży poprzez zamawianie artykułów sponsorowanych, bądź publikację
tekstów o tejże tematyce w portalach franchisingowych.
6. Budowaniu wizerunku marki i promowaniu oferty pośród klientów zagranicznych, zarówno
indywidualnych, jak też hurtowych wraz z potencjalnymi franczyzobiorcami. Szczególnie ważnym
segmentem klientów jest społeczność polonijna, możliwie wysoce zainteresowana rozwijaniem własnej
działalności gospodarczej w kraju zamieszkania, a charakteryzująca się dobrą znajomością realiów
lokalnych. Działania te obejmować będą:
stworzenie angielskojęzycznej wersji strony internetowej sklepu oraz oferty franczyzowej
i pozycjonowanie ich w obcojęzycznych wersjach wyszukiwarki Google,
marketing w mediach polonijnych, zarówno tradycyjnych (prasa, radio, telewizja), jak również
internetowych,
nawiązanie współpracy z lokalnymi ambasadorami marki, zwłaszcza liderami opinii w swoich
środowiskach, np. trenerami czy kulturystami działającymi w ośrodkach polonijnych poprzez
udostępnianie bezpłatnych próbek preparatów, jak również gadżetów z logiem Emitenta,
udział w zagranicznych targach o tematyce branżowej, umożliwiających nawiązywanie kontaktów
handlowych, a także promocję sieci franczyzowej.

5.15.

Cele emisji akcji

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na środki finansowe, związanym z dynamicznym rozwojem
działalności Emitenta, Zarząd Spółki podjął decyzję o pozyskaniu dodatkowego kapitału na realizację
ambitnych celów rozwoju w ramach emisji private placement. Zaplanowane przez Zarząd TRICEPS.PL S.A.
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działania mają na celu utrzymanie dynamiki rozwoju firmy. Tabela 9 przedstawia cele emisyjne, na które
Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z oferty prywatnej.
Tabela 9 Przeznaczenie środków pozyskanych z emisji prywatnej akcji Emitenta

Wartość przedsięwzięcia
[w tys. PLN)
300,00
150,00
50,00

Cele emisyjne
Rozbudowa sieci franczyzowej
Wprowadzenie na rynek własnej serii produktów
Działania marketingowe

Termin realizacji
2012 rok
2012 rok
2012rok

Źródło: Emitent

5.16.

Wybrane dane finansowe Emitenta
5.16.1.

Dane finansowe w latach 2009-2011

Spółka została zawiązana dnia 11 lipca 2011 roku, natomiast 2 września 2011 roku została dokonana
rejestracja Spółki w sądzie. Dane finansowe przedsiębiorstwa Michał Wasilewski PROMAX, które to zostało
wniesione aportem do TRICEPS.PL S.A., do 31 lipca 2011 roku były przedstawiane w postacie księgi
przychodów i rozchodów, charakterystycznej dla działalności prowadzonej w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej. Poprzez wniesienie do spółki TRICEPS.PL firmy Michał Wasilewski PROMAX
nastąpiła kontynuacja prowadzonej dotychczas przez firmę wniesioną aportem działalności.
W niniejszym rozdziale Emitent przedstawia wybrane dane finansowe za rok 2009, 2010 oraz za okres od
1 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011 roku działalności prowadzonej pod firmą Michał Wasilewski PROMAX.
Ponadto, tabela 10 przedstawia również wybrane dane finansowe za okres od 1 sierpnia 2011 do 31 grudnia
2011, tj. za ostatni rok obrotowy Emitenta.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ppkt 1 Ustawy o rachunkowości termin otwarcia ksiąg rachunkowych Emitenta
został ustalony na dzień 1 sierpnia 2011 roku.
Tabela 10 Wybrane dane finansowe TRICEPS.PL SA za okres 2009-2010 [w tys. PLN]

Wybrane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i usług
Zysk na działalności operacyjnej
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)
Zysk brutto (przed opodatkowaniem)
Zysk netto (po opodatkowaniu)
Aktywa razem
Aktywa trwałe
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Źródło: TRICEPS.PL S.A.
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31.12.2009

31.12.2010

2 175,63
89,71
89,71

3 333,66
274,37
274,37

89,71
89,71

274,37
274,37

201,61
100,00
0,00
11,90
189,71

396,42
100,00
0,00
22,05
374,37
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Tabela 11 Wybrane dane finansowe TRICEPS.PL SA wygenerowane w 2011 roku [w tys. PLN]

Wybrane dane finansowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i usług

stan na
31.07.2011

stan na od 01.01.2011
31.12.2011* do 31.12.2011**

2 336,90

1 388,67

3 725,57

Zysk/Strata na działalności operacyjnej

289,93

-76,98

212,95

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)
Zysk/Strata brutto (przed opodatkowaniem)

289,93

-69,87

220,06

Zysk/Strata netto (po opodatkowaniu)

289,93
234,92

-79,72
-79,72

210,21
155,20

Aktywa razem
Aktywa trwałe

474,79
0,00

1 327,47

1 327,47

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

0,00
474,79

146,83
153,33
511,61

146,83
153,33
511,61

0,00

622,53

622,53

Kapitał własny
Źródło: TRICEPS.PL S.A.

*dane audytowane
** w przypadku danych z rachunku zysków i strat - suma danych za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku

Przeprowadzając analizę przedstawionych w tabeli 10 i 11 danych finansowych Emitenta należy wziąć pod
uwagę fakt, iż wyniki za 2009 rok i 2010 rok, a także za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 lipca 2011
roku zostały zebrane i opracowane na podstawie prowadzonych dla podmiotu Michał Wasilewski
PROMAX, ksiąg przychodów i rozchodów.
KPiR to księga, która pozwala na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym podatnikom podatku dochodowego od
osób fizycznych na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej) lub podatkiem liniowym (19%), którzy nie
przekroczyli limitu 1 200 000 euro zobowiązującego ich do prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg
rachunkowych). Zakres zawieranych w niej informacji jest zdecydowanie węższy i bardziej uproszczony niż
w przypadku danych zawieranych w sprawozdaniach finansowych prowadzonych w ramach pełnej
księgowości. W związku z powyższym, brak jest porównywalnych danych, w szczególności dotyczących
majątku przedsiębiorstwa i źródeł jej finansowania, a zebrane dane za wskazany okres stanowią jedynie
poglądowy obraz sytuacji finansowej podmiotu Michał Wasilewski PROMAX za ostatnie dwa lata i 7 miesięcy
funkcjonowania na rynku.
Z dniem 1 sierpnia 2011 roku TRICEPS.PL S.A. spełniając wymóg ustawowy, przeszedł na pełną księgowość.
Zgodnie z zapisami §26 Statutu Emitenta rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, a pierwszy rok
obrotowy kończy się 31.12.2011 r.
5.16.1.1. Rachunek wyników
Dokonując analizy danych finansowych przedsiębiorstwa Michał Wasilewski PROMAX, funkcjonującego
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, można zauważyć, że począwszy od 2009 roku przychody ze
sprzedaży charakteryzują się dynamicznym wzrostem. W 2010 roku przychody ze sprzedaży firmy wzrosły
o 53% w stosunku do roku ubiegłego, natomiast wygenerowane przychody w okresie pierwszych 7 miesięcy
2011 roku były większe o ponad 160,00 tys. zł w stosunku do całego roku 2009 oraz stanowiły 70%
przychodów ze sprzedaży osiągniętych w roku 2010.
W ślad za znaczącym wzrostem przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie odnotowano również
wzrost na wyniku finansowym. Na dzień 31 lipca 2011 roku zysk netto wyniósł 234,92 tys. zł co oznacza, że był
on większy o 162% w stosunku do zysku netto na koniec 2009 roku.
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Spadek przychodów ze sprzedaży oraz niski wynik finansowy wygenerowany w okresie od 1 sierpnia do 31
grudnia 2011 roku przez TRICEPS.PL S.A. był przyczyną braku możliwości realizacji wszystkich zaplanowanych
przez Emitenta na drugą połowę 2011 roku działań. Realizacja obranych zamierzeń miała zostać rozpoczęta
i finansowana przy pomocy środków pozyskanych w ramach emisji private placement, jednakże w związku
z tym, iż środki zostały przekazane do dyspozycji Spółki dopiero od 1 stycznia 2012 r., realizacja obranych na
2011 rok celów została przesunięta na rok 2012. Przychody z zaplanowanych i niezrealizowanych w 2011 roku
celów będą miały wpływ na wyniki 2012 roku.
Ponadto, czynnikiem mającym istotny wpływ na osiągnięte, w okresie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 grudnia
2011 roku, wyniki finansowe były przeprowadzone działania i związane z nimi koszty procesu pozyskania
inwestorów i wprowadzania Spółki na rynek NewConnect. Wśród kosztów pomniejszających wynik finansowy
znalazły się również m.in. koszty związane z zawiązaniem Spółki TRICEPS.PL S.A., wyceną i wniesieniem firmy
Michał Wasilewski PROMAX aportem do Spółki TRICEPS.PL S.A. oraz sporządzeniem dokumentacji służącej
pozyskaniu inwestorów. Subskrypcja akcji Emitenta rozpoczęła się w listopadzie 2011 roku, a zakończyła się
w styczniu 2012 roku, w związku z czym środki finansowe z emisji papierów wartościowych ostatecznie
wpłynęły na konto Spółki dopiero w styczniu br. Jednakże dzięki zakończonemu sukcesem pozyskaniu
środków finansowych, Emitent będzie mógł zintensyfikować działania rozwojowe, których efekty powinny być
wyraźnie widoczne już w kolejnych kwartałach br.
5.16.1.2. Bilans
W analizowanym okresie, biorąc pod uwagę dane finansowe jednoosobowej działalności gospodarczej oraz
spółki akcyjnej, zdecydowaną większość aktywów ogółem stanowiły aktywa obrotowe. Podstawą tej pozycji są
należności krótkoterminowe oraz zapasy, których poziom jest ściśle związany ze specyfiką prowadzonej przez
Emitenta działalności, a mianowicie dystrybucji internetowej oraz drogą pocztową oferowanych przez Spółkę
produktów.
W okresie 2009 – 2010 największy udział w pasywach miały kapitały własne. W pierwszych siedmiu
miesiącach 2011 roku poziom zobowiązań krótkoterminowych wzrósł, co sprawiło, że w kolejnym kwartale
udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku firmy spadł do poziomu 47%. W związku
z systematycznym i jednocześnie bardzo dużym wzrostem zamówień składanych przez klientów, firma
zwiększyła u swoich dostawców liczbę zamówień na towary co spowodowało wzrost zobowiązań z tytułu
dostaw i usług, a w konsekwencji zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych ogółem.
Zwiększenie kapitałów obcych w 2011 roku spowodowało zmianę w strukturze źródeł finansowania majątku
Spółki. W chwili obecnej Emitent nadal spełnia złotą zasadę bilansową, w myśl której całość majątku trwałego
Spółki powinna być finansowana kapitałem własnym. Przyjęta zasada sprawia, że finanse przedsiębiorstwa są
bardzo stabilne.
5.16.2.

Dane finansowe za I kwartał 2012 roku

W tabeli 12 i tabeli 13 zostały przedstawione wybrane dane finansowe wygenerowane przez Spółkę
w I kwartale 2012 roku.
Z poniższych danych można wnioskować, że TRICEPS.PL S.A. dąży do realizacji obranych celów, w tym prognoz
finansowych (szczegółowa informacja została zamieszczona w pkt 5.17 Rozdziału V niniejszego Dokumentu),
czego dowodem jest wygenerowany wysoki poziom przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2012 roku. Mimo
poniesienia dużych kosztów w II kwartale 2011 roku i ustalenia na 31 grudnia ostatniego roku obrotowego
ujemnego wyniku finansowego, Emitent w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku wygenerował już zysk
na poziomie 48,93 tys. zł.
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Tabela 12 Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat TRICEPS.PL S.A. za I kwartał 2012 r.
[w tys. PLN]

Wybrane dane finansowe
Amortyzacja
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

I kwartał 2012 roku*
4,64
1 361,79
69,10
69,08
62,25
48,93

Źródło: TRICEPS.PL S.A., * dane nieaudytowane
Tabela 13 Wybrane dane finansowe z bilansu TRICEPS.PL S.A. na 31.03.2012 r. [w tys. PLN]

Wybrane dane finansowe
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

na dzień
31.03.2012*
671,46
0,00
402,53
481,44
143,34
570,71

Źródło: TRICEPS.PL S.A., * dane nieaudytowane

5.17.

Prognozy finansowe

Wyznaczając prognozę przychodów netto ze sprzedaży Zarząd Emitenta kierował się zasadą ostrożnych
szacunków. Punktem wyjścia dla tworzonych przez Emitenta prognoz finansowych na lata 2012-2013 są
wartości dotychczas zawartych kontraktów oraz wartość przychodów będących następstwem
intensyfikowanych działań Zarządu Spółki nakierowanych na dynamiczny rozwój.
W prognozie uwzględniono zaplanowane na kolejne lata inwestycje. Spółka planuje w 2012 roku wdrożenie
obranych celów emisyjnych, na których realizację pozyskała środki z emisji private placement.
Dynamicznie realizowana będzie strategia dotarcia do klienta detalicznego poprzez rozbudowę sieci
dystrybucji w wyniku rozbudowy sieci franczyzowej oraz wprowadzenie na rynek własnej marki produktowej.
Spółka sukcesywnie pracuje nad poszerzaniem gamy produktowej. Wyżej opisane działania z pewnością
przełożą się na wzrost przychodów ze sprzedaży.
Plany finansowe Emitenta uwzględniają przewidywane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki
oraz wdrożeniem obranych przez Zarząd Emitenta planów inwestycyjnych. Przyjęty poziom kosztów, przy
konstruowaniu prognoz finansowych, został określony na podstawie danych księgowych za bieżący okres
sprawozdawczy z uwzględnieniem ich możliwego wzrostu i intensyfikacji w niektórych obszarach działalności.
Punktem wyjścia dla tworzonych przez Emitenta planów finansowych były dane historyczne, zawarte umowy
franczyzowe, analiza zapotrzebowania na oferowane przez Spółę produkty oraz prowadzone zaawansowane
rozmowy z przyszłymi franczyzobiorcami.
Bardzo duża ilość zapytań i ogromne zainteresowanie siecią franczyzową Emitenta, a także organizacja handlu
suplementami diety i akcesoriami do kształtowania sylwetki pozwala założyć, że do końca 2012 roku w Polsce
Spółka poszerzy swoją sieć franczyzową o minimum 10 sklepów, natomiast w 2013 roku będzie ona
zwiększona o 20 sklepów.
Spółka dąży również do rozwój franczyzy zagranicznej. W chwili obecnej Emitent posiada już jedną prężnie
prosperującą placówkę masterfranczyzową w Austrii. Powodzenie jakim cieszy się model sklepu
franczyzowego oraz bardzo dobre wyniki master-franczyzobiorcy stanowią zachętę dla kolejnych
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potencjalnych współpracowników. Doświadczenie w obszarze franczyzy oraz nawiązane kontakty
z potencjalnymi zagranicznymi franczyzobiorcami pozwalają na dynamiczny rozwój i umacnianie marki
TRICEPS.PL za granicami kraju. Emitent szacuje, że w pierwszej kolejności powstaną oddziały w Niemczech,
Irlandii oraz we Włoszech. Spółka jest w trakcie rozmów z podmiotami z kolejnych krajów, a jej celem jest
uruchomienie minimum 2 oddziałów zagranicznych do końca 2012 roku i 5 jednostek w 2013 roku.
Prócz wyżej wymienionych celów Emitent zakłada w swoich planach finansowych na lata 2012-2013:
wprowadzenie własnej linii odżywek i suplementów,
utworzenie sieci klubów i siłowni na terenie Polski (więcej informacji w pkt 5.14.4 Rozdziału V
niniejszego Dokumentu),
poszerzenie oferty w segmencie odzieży i sprzętu fitness oraz opracowań dietetycznych, książek
i poradników.
Tabela 14 Prognoza finansowa TRICEPS.PL S.A. na lata 2012-2013 [w tys. PLN]

2012
6 000,15

Przychody netto ze sprzedaży

2013
10 000,25

Źródło: Emitent

Wykres 5 przedstawia prognozę przychodów przedsiębiorstwa w latach 2011 – 2013.
Wykres 6 Przychody ze sprzedaży
w latach
2011sze
– 2013p
[w tys. PLN]
Przychody
netto
sprzedaży

12000
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3725,57
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0

2011s

2012p

2013p

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Emitenta, s – suma danych za okres
od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., p - prognoza
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5.18.

Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym

Tabela 15 Główne inwestycje Emitenta

Lp.

Opis inwestycji

Wartość inwestycji
[w tys. PLN]

1.

Organizacja sklepu stacjonarnego we Wrocławiu wraz z placówką modelową sieci
franczyzowej TRICEPS.PL S.A.

150,00

2.

Organizacja magazynu hurtowego we Wrocławiu wraz z powołaniem
internetowego centrum logistycznego

100,00

3.

Założenie portalów internetowych, zakup domen, promocja, pozycjonowanie,
administracja

200,00

Źródło: Emitent

5.19.

Informacje o wszczętych wobec
układowym lub likwidacyjnym

Emitenta

postępowaniach:

upadłościowych,

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte żadne postępowania: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.

5.20.

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

Wobec Emitenta nie zostały wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe, a także nie jest wobec niego
prowadzone postępowanie egzekucyjne, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności
Emitenta, w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)

5.21.

Informacje na temat wszelkich 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, albo zamieszczenie stosowanej informacji o braku takich postępowań

Wobec Emitenta nie są prowadzone i w ostatnich 12 miesiącach nie były prowadzone inne postępowania przed
organami rządowymi, postępowania sądowe ani arbitrażowe, których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta w świetle Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.)
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5.22.

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

Emitent nie posiada zobowiązań istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Natomiast zobowiązania wobec jednostek powiązanych, ujęte w raporcie biegłego
rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.08.2011r. do 31.12.2011r., na dzień
sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego zostały przez Emitenta spłacone w całości.

5.23.

Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na
wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie
informacyjnym

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszonym w niniejszym dokumencie, nie miały miejsca
żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia, które miałyby wpływ na wyniki działalności gospodarczej
Emitenta.

5.24.

Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej
i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla
ich oceny, które miały miejsce od daty zakończenia ostatniego okresu
obrachunkowego

Dnia 11 lipca 2011 roku została zawiązana spółka akcyjna TRICEPS.PL, do której aportem wniesione zostało
przedsiębiorstwo pod firmą Michał Wasilewski PROMAX. Dnia 2 września 2011 roku Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał rejestracji spółki w KRS.
Od dnia zakończenia ostatniego okresu obrachunkowego, tj. 31 grudnia 2011 roku, Emitent dokonał otwarcia
trzech kolejnych sklepów franczyzowych: w Radomiu (luty 2012 r.), Zamościu (marzec 2012 r.) i Kielcach
(kwiecień 2012). Powołanie nowych placówek jest elementem realizacji strategii rozwoju Spółki i będzie miało
wpływ na wyniki finansowe Emitenta w przyszłości.
Oprócz powyżej wymienionych zdarzeń, nie wystąpiły inne istotne zmiany w sytuacji gospodarczej, majątkowej
i finansowej Emitenta po sporządzeniu danych finansowych.

5.25.

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

5.25.1. Zarząd
Zarząd TRICEPS.PL jest jednoosobowy i został powołany 11 lipca 2011 roku na okres trzyletniej kadencji, która
upływa 11 lipca 2014 roku. Jedynym członkiem Zarządu, a mianowicie Prezesem Zarządu jest Michał
Wasilewski, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Michał Wasilewski PROMAX,
obecnie założyciel spółki TRICEPS.PL S.A., absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we
Wrocławiu.
5.25.2. Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków, którzy zostali powołani dnia 11 lipca 2011 roku na okres
wspólnej, trzyletniej kadencji. Skład Rady Nadzorczej został przedstawiony poniżej.

76 | D O K U M E N T I N F O R M A C Y J N Y

TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Tabela 16 Osoby nadzorujące Emitenta

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Imię
Andrzej
Dominik
Karolina
Teresa
Remigiusz

Nazwisko
Wasilewski
Charciarek
Nocuń
Frosztęga
Pawlik

Stanowisko
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji
11 lipca2014
11 lipca2014
11 lipca2014
11 lipca2014
11 lipca2014

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

Andrzej Wasilewski
Członek Rady Nadzorczej, wieloletni pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Członek
Komitetu Organizacyjnego cyklicznego Międzynarodowego Seminarium pod nazwą "Chemistry for
Agriculture". Współpracownik Zarządu Centrum Naukowo-Badawczego Chemii, Agrochemii i Ochrony
Środowiska "AGROPHOS" Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Dominik Charciarek
Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektrycznego. Dyrektor Handlowy
w Fega Poland Sp. z o.o.
Karolina Nocuń
Członek Rady Nadzorczej, lekarz medycyny, Absolwent Akademii Medycznej. Wielokrotnie uczestniczyła
w procesach treningowych i cyklach sportowych jako specjalista ds. zdrowia portalu NoweCialo.pl oraz klubów
sportowych współpracujących z TRICEPS.PL.
Teresa Frosztęga
Członek Rady Nadzorczej, emerytowana pracownica Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prezes
Zarządu Centrum Naukowo-Badawczego Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska "AGROPHOS" Sp. z o.o. we
Wrocławiu. Organizator cyklicznych konferencji i seminariów naukowych m.in. "Chemistry for Agriculture"
i "Na pograniczu biologii i chemii" - seminarium dla doktorantów wyższych uczelni.
Remigiusz Pawlik
Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektroniki Mikrosystemów
i Fotoniki. Kierownik Inżynieringu w spółce Wezi-Tec Sp. z o.o . w Legnicy.

5.26.

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

5.26.1. Struktura akcjonariatu przed emisją prywatną akcji
Struktura akcjonariatu Emitenta przed przeprowadzeniem oferty private placement była jednoosobowa.
Wszystkie udziały, tj. 100%, znajdowały się w posiadaniu jednego akcjonariusza – Michała Wasilewskiego.
5.26.2. Struktura akcjonariatu po emisji prywatnej akcji
Struktura akcjonariatu Emitenta po przeprowadzeniu niepublicznej oferty 250 000 akcji na okaziciela serii B,
312 500 akcji na okaziciela serii C oraz 230 000 akcji na okaziciela serii D (wartość nominalna 1 akcji wynosi
0,10 zł) kształtuje się następująco:
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Tabela 17 Struktura właścicielska Spółki TRICEPS.PL S.A. po emisji prywatnej

Akcjonariusze
Michał Wasilewski
Pozostali
RAZEM

Liczba i seria akcji (w szt.)
A
1 000 000
-

B
C
150 000
100 000
312 500
1 792 500

D
230 000

% w kapitale
zakładowym
64,16%
35,84%
100,000%

Liczba
głosów
na WZ
2 150 000
642 500
2 792 500

% ogólnej
liczby
głosów
77%
23%
100,000%

Źródło: TRICEPS.PL S.A.

5.26.3. Lock-up
Wszyscy akcjonariusze, którzy w ramach emisji prywatnej objęli akcje serii B oraz akcje serii C Emitenta złożyli
pisemne zobowiązanie czasowego wyłączenia zbywalności nabytych akcji serii B oraz akcji serii C. Na mocy
zawartych umów akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania w okresie do dnia 1 kwietnia 2013 roku
posiadanych przez siebie, w momencie podpisania umowy, akcji.
Zakaz zbywalności nie dotyczy akcji nabytych w transakcjach na rynku NewConnect po dniu zawarcia umowy
o czasowym wyłączeniu zbywalności akcji, a także zbycia akcji objętych wspomnianą umową w transakcjach
poza rynkiem NewConnect (pod warunkiem, cesji obowiązków wynikających z umowy lock-up na nabywcę
akcji).
Emitent, w celu kontroli realizacji zawartych umów zobowiązujących ma prawo domagać się w każdej chwili
od akcjonariusza świadectwa depozytowego, zaświadczenia o liczbie posiadanych w danym momencie akcji
Emitenta lub wydruku z jego rachunku maklerskiego o transakcjach dokonywanych na akcjach Emitenta.
W przypadku złamania postanowień umowy czasowego wyłączenia zbywalności nabytych akcji
akcjonariuszowi, na podstawie tejże umowy, będzie groziła kara pieniężna w wysokości dwukrotności łącznej
ceny zbytych z naruszeniem umowy akcji, a w przypadku niemożności ustalenia tej ceny – 1 000 000 złotych.
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6. SPRAWOZDANIA FINANSOWE
6.1.

Wskazanie podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta (wraz
ze wskazaniem biegłych rewidentów dokonujących badania)

Tabela 18 Dane podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych Emitenta

Firma
Siedziba
Adres siedziby
Telefon/Faks
Wskazanie biegłego rewidenta
dokonującego badania

B&B Biuro Biegłych Rewidentów Barbara Baran
Polska, Wrocław
52-245 Wrocław, ul. Szarych Szeregów 79
0 601 705 859
101

Źródło: Emitent

6.2.

Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanych
sprawozdaniach finansowych Emitenta za ostatni rok obrotowy
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6.3.

Raport podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych z badania
sprawozdań finansowych Emitenta za ostatni rok obrotowy
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6.4.

Sprawozdanie finansowe TRICEPS.PL S.A. za okres od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r.
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6.5.

Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa Michał Wasilewski PROMAX

PROMAX

BILANS

Michał

Wasilewski
ARMII KRAJOWEJ 8C / 2
50-541

RZiS oraz Bilans na dzień 31 grudzień 2010

WROCŁAW

NIP: 899-245-17-20
LP

Numer

Nazwa

31-12-2009

31-12-2010

1

-

AKTYWA

201 607,89

396 419,75

2

A

Aktywa trwałe

100 000,00

100 000,00

3

I

Wartości niematerialne i prawne

100 000,00

100 000,00

4

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

5

2

Wartość firmy

100 000,00

100 000,00

6

3

Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

7

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

8

II

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

9

1

Środki trwałe

0,00

0,00

10

a

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

11

b

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

12

c

urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

13

d

środki transportu

0,00

0,00

14

e

inne środki trwałe

0,00

0,00

15

2

Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

16

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

17

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

18

1

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

19

2

Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

20

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

21

1

Nieruchomości

0,00

0,00

22

2

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

23

3

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

24

a

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

25

a1

udziały lub akcje

0,00

0,00

26

a2

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

27

a3

udzielone pożyczki

0,00

0,00

28

a4

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

29

b

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

30

b1

udziały lub akcje

0,00

0,00

31

b2

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

32

b3

udzielone pożyczki

0,00

0,00

33

b4

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

34

4

Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00
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35

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

36

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

37

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

38

B

Aktywa obrotowe

101 607,89

296 419,75

39

I

Zapasy

30 503,19

56 400,97

40

1

Materiały

0,00

0,00

41

2

Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

42

3

Produkty gotowe

0,00

0,00

43

4

Towary

30 503,19

56 400,97

44

5

Zaliczki na dostawy

0,00

0,00

45

II

Należności krótkoterminowe

17 656,00

176 180,00

46

1

Należności od jednostek powiązanych

0,00

150 000,00

47

a

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

0,00

48

a1

do 12 miesięcy

0,00

0,00

49

a2

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

50

b

inne

0,00

150 000,00

51

2

Należności od pozostałych jednostek

17 656,00

26 180,00

52

a

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

8 074,00

15 809,00

53

a1

do 12 miesięcy

8 074,00

15 809,00

54

a2

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

55

b

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i

9 582,00

10 371,00

zdrowotnych oraz innych świadczeń
56

c

inne

0,00

0,00

57

d

dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

58

III

Inwestycje krótkoterminowe

53 448,70

63 838,78

59

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

53 448,70

63 838,78

60

a

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

61

a1

udziały lub akcje

0,00

0,00

62

a2

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

63

a3

udzielone pożyczki

0,00

0,00

64

a4

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

65

b

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

66

b1

udziały lub akcje

0,00

0,00

67

b2

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

68

b3

udzielone pożyczki

0,00

0,00

69

b4

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

70

c

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

53 448,70

63 838,78

71

c1

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

53 448,70

63 838,78

72

c2

inne środki pieniężne

0,00

0,00

73

c3

inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

74

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

75

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00
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76

-

PASYWA

201 607,89

396 419,75

77

A

Kapitał (fundusz) własny

189 706,89

374 374,75

78

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

100 000,00

100 000,00

79

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

80

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

81

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

82

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

83

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

0,00

84

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

85

VIII

Zysk (strata) netto

89 706,89

274 374,75

86

IX

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

0,00

0,00

87

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

11 901,00

22 045,00

88

I

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

89

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

90

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

91

a

długoterminowe

0,00

0,00

92

b

krótkoterminowe

0,00

0,00

93

3

Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

94

a

długoterminowe

0,00

0,00

95

b

krótkoterminowe

0,00

0,00

96

II

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

97

1

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

98

2

Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

99

a

kredyty i pożyczki

0,00

0,00

100 b

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

101 c

inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

102 d

inne

0,00

0,00

103 III

Zobowiązania krótkoterminowe

11 901,00

22 045,00

104 1

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

105 a

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

0,00

0,00

106 a1

do 12 miesięcy

0,00

0,00

107 a2

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

108 b

inne

0,00

0,00

109 2

Wobec pozostałych jednostek

11 901,00

22 045,00

110 a

kredyty i pożyczki

0,00

0,00

111 b

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

112 c

inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

113 d

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

11 901,00

22 045,00

114 d1

do 12 miesięcy

11 901,00

22 045,00

115 d2

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

116 e

zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00
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117 f

zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

118 g

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

119 h

z tytułu wynagrodzeń

0,00

0,00

120 i

inne

0,00

0,00

121 3

Fundusze specjalne

0,00

0,00

122 IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

123 1

ujemna wartość firmy

0,00

0,00

124 2

inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

125 a

długoterminowe

0,00

0,00

126 b

krótkoterminowe

0,00

0,00
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PROMAX

BILANS

Michał

Wasilewski
ARMII KRAJOWEJ 8C / 2
50-541

RZiS oraz Bilans na dzień 31 lipiec 2011

WROCŁAW

NIP: 899-245-17-20
LP

Numer

Nazwa

31-12-2010

31-07-2011

1

-

AKTYWA

396 419,75

474 786,52

2

A

Aktywa trwałe

100 000,00

0,00

3

I

Wartości niematerialne i prawne

100 000,00

0,00

4

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

5

2

Wartość firmy

100 000,00

0,00

6

3

Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

7

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

8

II

Rzeczowe aktywa trwałe

0,00

0,00

9

1

Środki trwałe

0,00

0,00

10

a

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

11

b

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

12

c

urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

13

d

środki transportu

0,00

0,00

14

e

inne środki trwałe

0,00

0,00

15

2

Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

16

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

17

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

18

1

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

19

2

Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

20

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

21

1

Nieruchomości

0,00

0,00

22

2

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

23

3

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

24

a

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

25

a1

udziały lub akcje

0,00

0,00

26

a2

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

27

a3

udzielone pożyczki

0,00

0,00

28

a4

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

29

b

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

30

b1

udziały lub akcje

0,00

0,00

31

b2

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

32

b3

udzielone pożyczki

0,00

0,00

33

b4

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

34

4

Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

35

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

36

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00
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37

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

38

B

Aktywa obrotowe

296 419,75

474 786,52

39

I

Zapasy

56 400,97

265 620,24

40

1

Materiały

0,00

0,00

41

2

Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

42

3

Produkty gotowe

0,00

0,00

43

4

Towary

56 400,97

265 620,24

44

5

Zaliczki na dostawy

0,00

0,00

45

II

Należności krótkoterminowe

176 180,00

163 666,28

46

1

Należności od jednostek powiązanych

150 000,00

41 061,44

47

a

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

0,00

48

a1

do 12 miesięcy

0,00

0,00

49

a2

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

50

b

inne

150 000,00

41 061,44

51

2

Należności od pozostałych jednostek

26 180,00

122 604,84

52

a

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

15 809,00

122 604,84

53

a1

do 12 miesięcy

15 809,00

122 604,84

54

a2

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

55

b

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

10 371,00

0,00

oraz innych świadczeń
56

c

inne

0,00

0,00

57

d

dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

58

III

Inwestycje krótkoterminowe

63 838,78

0,00

59

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

63 838,78

0,00

60

a

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

61

a1

udziały lub akcje

0,00

0,00

62

a2

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

63

a3

udzielone pożyczki

0,00

0,00

64

a4

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

65

b

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

66

b1

udziały lub akcje

0,00

0,00

67

b2

inne papiery wartościowe

0,00

0,00

68

b3

udzielone pożyczki

0,00

0,00

69

b4

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

70

c

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

63 838,78

0,00

71

c1

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

63 838,78

0,00

72

c2

inne środki pieniężne

0,00

0,00

73

c3

inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

74

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

75

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

45 500,00

76

-

PASYWA

396 419,75

474 786,52

77

A

Kapitał (fundusz) własny

374 374,75

0,00
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78

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

100 000,00

0,00

79

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

- 140 000,00

80

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

0,00

0,00

81

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

82

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

83

VI

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

140 000,00

84

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

85

VIII

Zysk (strata) netto

274 374,75

234 917,02

86

IX

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

0,00

0,00

87

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

22 045,00

474 786,52

88

I

Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

89

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

90

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

91

a

długoterminowe

0,00

0,00

92

b

krótkoterminowe

0,00

0,00

93

3

Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

94

a

długoterminowe

0,00

0,00

95

b

krótkoterminowe

0,00

0,00

96

II

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

97

1

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

98

2

Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

99

a

kredyty i pożyczki

0,00

0,00

100 b

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

101 c

inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

102 d

inne

0,00

0,00

103 III

Zobowiązania krótkoterminowe

22 045,00

474 786,52

104 1

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

105 a

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

0,00

0,00

106 a1

do 12 miesięcy

0,00

0,00

107 a2

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

108 b

inne

0,00

0,00

109 2

Wobec pozostałych jednostek

22 045,00

474 786,52

110 a

kredyty i pożyczki

0,00

42 000,00

111 b

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

112 c

inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

113 d

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

22 045,00

427 786,52

114 d1

do 12 miesięcy

22 045,00

427 786,52

115 d2

powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

116 e

zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

117 f

zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

118 g

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

5 000,00
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119 h

z tytułu wynagrodzeń

0,00

0,00

120 i

inne

0,00

0,00

121 3

Fundusze specjalne

0,00

0,00

122 IV

Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

123 1

ujemna wartość firmy

0,00

0,00

124 2

inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

125 a

długoterminowe

0,00

0,00

126 b

krótkoterminowe

0,00

0,00
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PROMAX

RZiS PORÓWNAWCZY

Michał

Wasilewski
ARMII KRAJOWEJ 8C / 2
50-541
NIP:

RZiS oraz Bilans na dzień 31 grudzień 2010

WROCŁAW
899-245-17-20

LP

Numer

Nazwa

1

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

2

a

3

31-12-2009

31-12-2010

2 175 628,39

3 333 655,46

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

0,00

4

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)

0,00

0,00

5

III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

6

IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

2 175 628,39

3 333 655,46

7

B

Koszty działalności operacyjnej

2 085 921,50

3 059 280,71

8

I

Amortyzacja

0,00

0,00

9

II

Zużycie materiałów i energii

0,00

0,00

10

III

Usługi obce

148 958,46

202 905,84

11

IV

Podatki i opłaty w tym:

0,00

0,00

12

a

Podatek akcyzowy

0,00

0,00

13

V

Wynagrodzenia

19 580,28

22 724,00

14

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0,00

15

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

0,00

235,35

16

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

1 917 382,76

2 833 415,52

17

C

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

89 706,89

274 374,75

18

D

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

19

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

20

II

Dotacje

0,00

0,00

21

III

Inne przychody operacyjne

0,00

0,00

22

E

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

23

I

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

24

II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

25

III

Inne koszty operacyjne

0,00

0,00

26

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

89 706,89

274 374,75

27

G

Przychody finansowe

0,00

0,00

28

I

Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:

0,00

0,00

29

a

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

30

II

Odsetki, w tym:

0,00

0,00

31

a

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

32

III

Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

33

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

34

V

Inne

0,00

0,00

35

H

Koszty finansowe

0,00

0,00
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36

I

Odsetki, w tym:

0,00

0,00

37

a

Dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

38

II

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

39

III

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

40

IV

Inne

0,00

0,00

41

I

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

89 706,89

274 374,75

42

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

0,00

43

I

Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

44

II

Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

45

K

Zysk (strata) brutto (I +/- J)

89 706,89

274 374,75

46

L

Podatek dochodowy

0,00

0,00

47

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

48

N

Zysk (strata) netto ( K-L-M )

89 706,89

274 374,75

PROMAX

RZiS PORÓWNAWCZY

Michał

Wasilewski
ARMII KRAJOWEJ 8C / 2
50-541
NIP:

RZiS oraz Bilans na dzień 31 lipiec 2011

WROCŁAW
899-245-17-20

LP

Numer

Nazwa

1

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

2

a

3

31-12-2010

31-07-2011

3 333 655,46

2 336 903,64

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

0,00

1 841,60

4

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)

0,00

0,00

5

III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

6

IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

3 333 655,46

2 335 062,04

7

B

Koszty działalności operacyjnej

3 059 280,71

2 046 976,62

8

I

Amortyzacja

0,00

0,00

9

II

Zużycie materiałów i energii

0,00

0,00

10

III

Usługi obce

202 905,84

72 321,61

11

IV

Podatki i opłaty w tym:

0,00

0,00

12

a

Podatek akcyzowy

0,00

0,00

13

V

Wynagrodzenia

22 724,00

45 321,19

14

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

0,00

0,00

15

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

235,35

0,00

16

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

2 833 415,52

1 929 333,82

17

C

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

274 374,75

289 927,02

18

D

Pozostałe przychody operacyjne

0,00

0,00

19

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

20

II

Dotacje

0,00

0,00

21

III

Inne przychody operacyjne

0,00

0,00
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22

E

Pozostałe koszty operacyjne

0,00

0,00

23

I

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

24

II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

25

III

Inne koszty operacyjne

0,00

0,00

26

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

274 374,75

289 927,02

27

G

Przychody finansowe

0,00

0,00

28

I

Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:

0,00

0,00

29

a

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

30

II

Odsetki, w tym:

0,00

0,00

31

a

Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

32

III

Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

33

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

34

V

Inne

0,00

0,00

35

H

Koszty finansowe

0,00

0,00

36

I

Odsetki, w tym:

0,00

0,00

37

a

Dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

38

II

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

39

III

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

40

IV

Inne

0,00

0,00

41

I

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

274 374,75

289 927,02

42

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

0,00

43

I

Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

44

II

Straty nadzwyczajne

0,00

0,00

45

K

Zysk (strata) brutto (I +/- J)

274 374,75

289 927,02

46

L

Podatek dochodowy

0,00

55 010,00

47

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

48

N

Zysk (strata) netto ( K-L-M )

274 374,75

234 917,02
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7. ZAŁĄCZNIKI
7.1.

Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

W dniu 2 marca 2012 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS, dokonał rejestracji łącznej liczby 792 500 sztuk akcji Emitenta, których łączna wartość nominalna wynosi
79 250 złotych.
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7.2.

Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta oraz treść podjętych uchwał Walnego
Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd
7.2.1.

Jednolity tekst statutu Emitenta

STATUT
TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(TEKST JEDNOLITY)
§ 1.
1. Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
4. Spółka może prowadzić działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także
może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
§ 2.
Założycielem spółki jest Michał Wasilewski.
§ 3.
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD: 10.85.Z);
2) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD: 10.86.Z);
3) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 10.89.Z);
4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich,
obuwia i artykułów skórzanych (PKD: 46.16.Z);

5) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD: 46.17.Z);
6) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD: 46.18.Z);
7) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD: 46.19.Z);
8) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD: 46.34.B);
9) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD: 46.38.Z);
10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD: 46.39.Z);
11) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD: 46.42.Z);
12) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD: 46.43.Z);
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13) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD: 46.46.Z);
14) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 46.51.Z);
15) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych (PKD: 47.11.Z);

16) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.19.Z);
17) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.29.Z);
18) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.51.Z);
19) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.61.Z);
20) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:
47.62.Z);

21) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.64.Z);
22) Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD: 47.71.Z);
23) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD:
47.73.Z);

24) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD: 47.74.Z);

25) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(PKD: 47.75.Z);

26) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach(PKD: 47.78.Z);

27) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD: 47.91.Z);
28) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD:
47.99.Z);

29) Wydawanie książek (PKD: 58.11.Z);
30) Wydawanie gazet (PKD: 58.13.Z);
31) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD: 58.14.Z);
32) Pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z);
33) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD: 58.21.Z);
34) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD: 58.29.Z);
35) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD:5 9.11.Z);
36) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD:
59.12.Z);

37) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD: 59.13.Z);
38) Działalność związana z projekcją filmów (PKD: 59.14.Z);
39) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD: 60.20.Z);
40) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z);
41) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD: 62.03.Z);
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42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z);
43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD: 62.09.Z);
44) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD:
63.11.Z);

45) Działalność portali internetowych (PKD: 63.12.Z);
46) Działalność agencji informacyjnych (PKD: 63.91.Z);
47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 63.99.Z);
48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek(PKD: 68.10.Z);
49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);
50) Działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z);
51) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 74.90.Z);
52) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem
autorskim (PKD: 77.40.Z);

53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD: 78.10.Z);
54) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD: 85.51.Z);
55) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B);
56) Działalność klubów sportowych (PKD: 93.12.Z);
57) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD: 93.13.Z);
58) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD: 93.19.Z);
59) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z).
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga
odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub
koncesji.
3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie
większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego.
§ 5.
3.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 179.250,00 zł (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:
e)
1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda,
f)
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
g)
312.500 (trzysta dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
h)
230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej
0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
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2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają po
2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Akcje imienne serii A w kapitale zakładowym Spółki zostają w całości pokryte aportem w postaci
przedsiębiorstwa w rozumieniu 55¹ k.c., prowadzonego pod firmą: MICHAŁ WASILEWSKI PROMAX na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod nr
181963.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
§ 6.
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości
nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art.
442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.
3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo
pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Jednakże w
interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.
5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami niepieniężnymi.
§ 7.
Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na
podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub
obligacje z prawem pierwszeństwa.
§ 8.
1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu
umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału
zakładowego.
§ 9.
Wykonywanie przez zastawnika lub użytkownika akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§ 10.
Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie.
§ 11.
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Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami
Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną
większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
§ 12.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i
pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub
postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do
kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
§ 13
1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu pierwszej
kadencji powołani zostali w procesie zawiązania spółki akcyjnej.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu
zwykłych czynności Spółki.
6. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 5, choćby jeden z pozostałych członków
Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
7. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnację uważa się za skutecznie
dokonaną jeśli została wysłana listem poleconym na adres Spółki i adres Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, a w przypadku niedokonania jego wyboru lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego, na
adres każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.
§ 14.
1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo
Członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
§ 15.
1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez
Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
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3. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i
zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze
podjęcia jednomyślnej uchwały powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie
pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w
miejsce dokooptowanego.
§ 16.
1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.
2. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
§ 17.
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany
porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia
otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o
którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany
porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku
obrotowym.
§ 18.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 - 4 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co
najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie
za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady
zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z
Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny, a w szczególności powołania i odwołania
członka Zarządu lub zawieszania członka Zarządu w czynnościach.
§ 19.
Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej
czterech członków Rady Nadzorczej.
§ 20.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
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2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub
Statucie należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa
w lit. a) i b),
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów,
e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
g) wybór biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania finansowego Spółki,
h) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki,
i) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych
spółkach, gdy działania takie wykraczają poza normalną działalność gospodarczą Spółki,
j) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości Spółki lub udziału w takiej
nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki lub udziału w takim prawie,
k) wyrażanie zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu,
l) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o
charakterze redakcyjnym,
m) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub
przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.
§ 21.
1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek
handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów
Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się we Wrocławiu.
§ 22.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub
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warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego
zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, chyba że
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze
warunki kworum.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za ubiegły rok obrotowy,
b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w
sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,
f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub
zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
g) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
h) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
i) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,
j) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz
wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.
§ 24.
Kapitały i fundusze Spółki stanowią:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.
§ 25.
1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok
obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego
przelewa się również inne środki w przypadkach gdy stanowią tak powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału
zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty
wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.
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§ 26.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2011 r.
§ 27.
1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.
2. W trakcie likwidacji Spółka działa pod firmą z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatora powołuje Rada Nadzorcza.
4. Środki pozostałe po zaspokojeniu wierzycieli Spółki dzieli się między akcjonariuszy proporcjonalnie do
liczby i wartości nominalnej posiadanych przez nich akcji.
§ 28.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych
oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
7.2.2.

Zmiany Statutu niezarejestrowane przez Sąd

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego brak jest zmian Statutu, które nie zostały jeszcze
zarejestrowane przez sąd.
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7.3.

Definicje i objaśnienia skrótów

ASO, Alternatywny System Obrotu,
NewConnect

Alternatywny system obrotu działający na podstawie Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą NR 147/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca
2007 r. (z późn. zm.)

Autoryzowany Doradca

Blue Tax Group S.A.

BMI

Body Max Indeks - wskaźnik masy ciała – stosunek masy ciała podanej w
kilogramach do kwadratu wysokości podanej w metrach. Ustalanie
wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami
związanymi z nadwagą i otyłością.

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Emitent, Spółka, TRICEPS.PL S.A.

TRICEPS.PL Spółka Akcyjna

Euro

(znak: €, kod ISO 4217: EUR) – waluta wprowadzona w 17 krajach
należących do Unii Europejskiej w miejsce walut narodowych

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

GUS

Główny Urząd Statystyczny

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie

k.s.h., kodeks spółek handlowych, KSH

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

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

Master Franczyza

Umowa franczyzowa dająca prawa wyłączności do reprezentowania
marki i systemu w danym kraju. Na dzień sporządzenia niniejszego
Dokumentu ten rodzaj umowy obowiązuje jednostkę Emitent z siedzibą w
Austrii oraz będzie obowiązywał potencjalnych franczyzobiorców z
zagranicy.

NWZA, NWZ, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TRICEPS.PL S.A.

Organizator ASO, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Rada (WE)

Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania,
niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej,
powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą
zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego
wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców
Papier wartościowy, z którego wynika przywilej pierwszeństwa przy
zakupie nowych akcji spółki przez jej dotychczasowych akcjonariuszy
proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Parytet ustalany jest w
zależności od wielkości nowej emisji w stosunku do już zarejestrowanej
liczby akcji i informuje, ile nowych akcji można nabyć będąc posiadaczem
jednej akcji starej emisji.
Rada Wspólnoty Europejskich

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Regulamin ASO

Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą Nr
147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z
dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)

PDA, Prawa do Akcji

Prawa poboru akcji (PP)
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Rekonwalescencja

Okres powrotu do zdrowia po przebyciu ciężkiej choroby

Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki

Statut TRICEPS.PL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

UE

Unia Europejska

Ustawa o KRS

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 17 poz. 209, z późn. zm.)

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr
184, poz. 1539, z późn. zm.)

Ustawa o obrocie instrumentami
finansowymi

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
(tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.)

Ustawa o ochronie konkurencji i
konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z dnia 21.03.2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660 - od
20.06.2007 r., Nr 171, poz. 1206 - od 21.12.2007 r.)

Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych
Ustawa o podatku dochodowym od
osób fizycznych

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86, poz. 959, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Ustawa o podatku dochodowym od
osób prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr
121, poz. 591, z późn. zm.)

VAT

Value Added Tax, podatek od wartości dodanej, używany skrót: Podatek
od Towarów i Usług (PTU), wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym
(Dz. U. z 1993 r. Nr. 11, poz. 50 z późn. zm.)

WHO

World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia z siedzibą w
Genewie, której zadaniem jest działanie na rzecz zwiększenia współpracy
między państwami w dziedzinie ochrony zdrowia i zwalczania epidemii
chodów zakaźnych, ustalania norm dotyczących składu lekarstw oraz
jakości żywności.

WZA, WZ, Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółki TRICEPS.PL S.A.

Zarząd

Zarząd Emitenta

Złoty, zł

Prawny środek płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej, będący w obiegu
publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. o denominacji złotego (Dz.U. Nr 84, poz. 383, z późn. zm.)
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