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Dokument ofertowy
BVT Spółka Akcyjna
z siedzibą w Tarnowie
Nazwa i siedziba Emitenta:
BVT Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie.
Nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba (miejsce zamieszkania) oferującego w rozumieniu art. 2 lit. i
Rozporządzenia 2017/1129:
W ramach Oferty nie będą sprzedawane żadne akcje.
Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji papierów wartościowych:
Przedmiotem Oferty jest 2.926.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Nazwa, siedziba i adres podmiotu udzielającego zabezpieczenia (gwarantującego), ze wskazaniem
zabezpieczenia:
Brak jest podmiotów udzielających zabezpieczenia (gwarantujących).
Cena emisyjna (sprzedaży) oferowanych papierów wartościowych albo sposób jej ustalenia oraz tryb i termin
udostępnienia ceny do publicznej wiadomości:
Cena Emisyjna Akcji serii H została ustalona Uchwałą Zarządu nr 1/06/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i wynosi
0,70 zł za jedną akcję.
Oferowanie papierów wartościowych odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumencie ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o
papierach wartościowych, ich ofercie i Emitencie.
Publiczna oferta Akcji jest prowadzona na podstawie niniejszego Dokumentu ofertowego, zgodnie z art. 37a
Ustawy o Ofercie.
Firma inwestycyjna, która będzie pośredniczyć w ofercie papierów wartościowych:
Brak jest firmy inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie.
Data ważności Dokumentu ofertowego oraz data, do której informacje aktualizujące Dokument ofertowy
zostały uwzględnione w jego treści:
Termin ważności Dokumentu ofertowego upływa w dniu zakończenia publicznej oferty Akcji. Treść Dokumentu
ofertowego jest aktualna na Dzień Dokumentu ofertowego, tj. 1 lipca 2021 r.
Tryb, w jakim informacje o zmianie danych zawartych w Dokumencie ofertowym, w okresie jego ważności,
będą podawane do publicznej wiadomości:
Emitent udostępni do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od
wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o nim informacji, w formie aneksu do Dokumentu ofertowego oraz w
sposób, w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, tj. poprzez udostępnienie na stronie internetowej
Emitenta: www.bvtsa.com.pl, informacji o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących
czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę Akcji, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu ofertowego
do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia
ważności Dokumentu ofertowego.
Informację powodującą zmianę treści Dokumentu ofertowego lub aneksów do Dokumentu ofertowego w
zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, niemającą istotnego wpływu na ocenę oferowanych Akcji,
Emitent udostępni do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został
udostępniony Dokument ofertowy, tj. poprzez udostępnienie na stronie internetowej Emitenta:
www.bvtsa.com.pl.
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1.

Czynniki ryzyka
1.1.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym działa Emitent

1.1.1.
Ryzyko związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2
Przełom roku 2019/2020 przyniósł nieprzewidywane wydarzenia społeczne i ich następstwa gospodarcze
związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której rozprzestrzenienie
doprowadziło do tzw. „lockdown-u” paraliżując normalne życie gospodarcze. Spółka była przygotowana
technicznie do pracy na odległość (praktycznie wszystkie stacje komputerowe typu laptop, mobilne profile i
łączność z serwerami operacyjnymi i teleinformatycznymi z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu),
jednakże część działalności uległa zamrożeniu lub znaczącemu ograniczeniu. Działalność windykacji terenowej
uległa całkowitemu zawieszeniu ze względów zdrowotnych oraz przepisów ograniczających. To istotne narzędzie
odzyskiwania należności, którego działalność została zawieszona na dłuższy okres, wpływając na generowane
przychody. Działalność systemu sądowniczego i egzekucji komorniczej została w znacznej części zawieszona
(wszelkie jawne rozprawy, dostęp do sądów, licytacje komornicze itp.). Spowodowało to znaczące wydłużenie
procesów odzyskiwania należności, szczególnie dotyczące wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie.
Praktycznie w 2020 roku nie została zakończona żadna z prowadzonych spraw egzekucyjnych, duża część została
odwołana, zaś nowe terminy sięgały kolejnego roku. Podniosło to koszty finansowe inwestycji oraz wpłynie na
płynność – część finansowania dłużnego z okresem obliczonym na realizację zysków z inwestycji w wierzytelności
zabezpieczone hipotecznie będzie musiała zostać spłacona, mimo braku odzyskania środków z tychże inwestycji.
Jednocześnie niepewność dotycząca sytuacji gospodarczej i społecznej miesięcy powoduje, że należy się liczyć z
przedłużającym się znaczącym spadkiem wpływów spowodowanym ograniczeniem możliwej aktywności
zawodowej całych grup osób, pozwalającej odzyskiwać środków z posiadanych wierzytelności. Dlatego należy
liczyć się ze spadkiem obrotów w kolejnym roku pandemii i powolnym wychodzeniu z zapaści. Przy spadających
wpływach największym zagrożeniem jest procentowy wzrost kosztów finansowania poszczególnych inwestycji,
w szczególności wierzytelności hipotecznych, mogący przekładać się w sposób istotny na negatywny wynik
finansowy.
Aby temu zapobiec, Zarząd Spółki wraz z zespołem menedżerskim kontynuuje działania pozwalające wesprzeć
bieżące utrzymanie w oparciu o windykacje portfeli masowych wykonywaną także na zlecenie klientów. Stałym
zadaniem jest także optymalizacja kosztów działalności, w szczególności w obszarach, w których działalność
uległa spowolnieniu lub zawieszeniu.
Istotnym ryzykiem jest również zaburzenie płynności finansowej, szczególnie wobec zauważalnego spadku
terminowości zapłaty przez zleceniodawców windykacji na zlecenia. Aby temu zapobiec Zarząd wprowadził
szczególne zasady monitorowania współpracy i płatności. Jedocześnie Spółka występuje o środki pomocowe
oferowane w ramach programów ochronnych w okresie pandemii.
Wcześniejsze decyzje Spółki zmierzały do dywersyfikacji przychodów, przygotowania do pracy w strukturze
rozproszonej z wykorzystaniem współpracy zdalnej, doskonaleniem operacyjnym w oparciu o mierzalne
technicznie wskaźniki. Dotychczasowe obserwacje pozwalają stwierdzić, że migracja do pracy zdalnej całości
operacyjnej zespołu odbyła się bez większych kłopotów, zaś praca działu windykacji polubownej została
utrzymana bez przerw, zapewniając znaczną część przychodów w sytuacji pandemii i lockdown-u. Wierzytelności
zabezpieczone hipotecznie podlegają bieżącemu monitoringowi i każda możliwość dalszych kroków w
postępowaniach (np. postępowania niejawne w sądach) jest wykorzystywana.
1.1.2.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną kraju
Działalność oraz rozwój Emitenta ściśle skorelowane są z sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której Emitent
oferuje swoje usługi i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej jego klientów. Do
głównych czynników kształtujących sytuację ekonomiczną Spółki należy zaliczyć: poziom PKB, poziom średniego
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wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia
jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych.
Dynamika wzrostu gospodarczego zależy od wartości głównych zagregowanych wskaźników
makroekonomicznych, w których skład wchodzą: PKB per capita, poziom bezrobocia, efektywność pracy, wartość
konsumpcji, wartość inwestycji, wartość oszczędności, wartość eksportu netto, podaż pieniądza, poziom inflacji
i wartość stóp procentowych.
Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy
wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową
Spółki, poprzez obniżenie zasobów finansowych osób fizycznych, którzy są głównymi dłużnikami Emitenta, co w
konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Wskazane czynniki, jak również
kierunek ich zmian mają wpływ na realizację założonej przez Emitenta strategii.
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce,
podejmuje decyzje o odpowiedniej dywersyfikacji inwestycji i sektorów dla zapewnienia obniżonego ryzyka,
dostosowując strategię Spółki do występujących zmian. Obsługa wierzytelności masowych z sektora
komunikacyjnego i telekomunikacyjnego, które są liczone w setki tysięcy o stosunkowo niskiej wartości –
zapewnia dywersyfikację potrzebną dla utrzymania jakiejś części przychodów niezależnie od sytuacji
makroekonomicznej.
1.1.3.
Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych
W sektorze gospodarki, w którym Emitent prowadzi działalność, występuje duża zmienność przepisów prawa
oraz brak jednoznacznej ich interpretacji. Problemem są również zmiany w dziedzinie prawa podatkowego,
wynikające z procesów zachodzących na scenie politycznej, związane głównie z polaryzacją idei i koncepcji
rozwoju kraju. Zaistnienie tych czynników, może przyczynić się do możliwości wejścia w życie regulacji
niekorzystnych dla Emitenta. W konsekwencji może przełożyć się to na konieczność zmodyfikowania przez
Emitenta procesów organizacyjnych przedsiębiorstwa, generując tym samym niespodziewane koszty.
Dodatkowo istnieje ryzyko, iż zmiany przepisów prawa w zakresie obrotu wierzytelnościami, mogą doprowadzić
do utrudnienia procesów zakupowych, lub nawet całkowitego ich zakazania, co mogłoby ograniczyć działalność
Spółki lub nawet w marginalnych sytuacjach uniemożliwić jej funkcjonowanie.
Ponadto, Polska przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do wprowadzenia odpowiednich zmian w
przepisach oraz nowych, zgodnych z prawem unijnym regulacji prawnych.
Zaistnienie opisanych czynników, pojedynczo bądź łącznie, skutkować może ograniczeniem działań oraz
pogorszeniem się kondycji finansowej Emitenta.
1.1.4.
Ryzyko zmiany prawa podatkowego
Emitent, jak każdy podmiot działający na terenie i w zgodzie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej podlega
zobowiązaniom podatkowym. Wysokość tych podatków uzależniona jest od sytuacji finansowej gospodarki oraz
warunków politycznych. Konieczność ciągłego dostosowywania budżetu państwa do zmieniających się realiów,
w szczególności w przypadku globalnego kryzysu, stwarza ryzyko częstej zmiany wysokości podatków, w tym
stawki podatku VAT, podatku dochodowego czy specjalnych podatków nałożonych na Spółkę. Podatki te są
ważnym czynnikiem determinującym działalność Emitenta, co z kolei powoduje, iż funkcjonowanie w ciągłej
niepewności może prowadzić do formułowania mylnych prognoz oraz strategii, oraz negatywnie wpłynąć na
sytuację przedsiębiorstwa. Emitent stara się brać pod uwagę możliwość zmian podatkowych i implementować tę
wiedzę w swoich planach, które będzie realizował w kolejnych latach.
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1.1.5.
Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
Ryzyko z punktu widzenia działalności Spółki funkcjonującej w oparciu o przepisy prawa polskiego, wiąże się z
częstotliwością zmian zachodzących w przepisach fiskalnych oraz ich niejednoznacznym sformułowaniem.
Konsekwencją może być odmienne interpretowanie odpowiednich kwestii podatkowych w stosunku do organów
podatkowych, co skutkować może nałożeniem na Spółkę znacznych zobowiązań fiskalnych. Czynnikiem
zwiększającym ryzyko jest także konieczność dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa Unii
Europejskiej, co może przyczyniać się do dokonywania częstych zmian w jego brzmieniu oraz interpretacji.
Istnieje ryzyko potencjalnego wpływu niniejszych czynników na Emitenta, w tym przede wszystkim na jego wyniki
finansowe, narażając go na niebezpieczeństwo związane z płynnością.
1.1.6.
Ryzyko związane z przegraniem sprawy apelacyjnej dotyczącej podatku od towarów i usług
Spółka prowadząc działalność w 2015 roku stosowała interpretację dotyczącą VAT, która została
zakwestionowana przez Urząd Skarbowy. Po odwołaniu od decyzji, w dniu 19 kwietna 2019 r. Spółka otrzymała
decyzję od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej podtrzymującą wcześniejszą decyzję wskazującą kwotę
zaległości 604.388 zł. Sprawa została przekazana do skargi apelacyjnej kancelarii, która podjęła się jej obrony.
Jednakże niekorzystny obrót sprawy i przegrana miałyby wpływ na kapitał własny Spółki, poprzez jego
zmniejszenie (kwota VAT 604.388 zł oraz odsetki w kwocie 165.182 zł liczone do dnia prolongaty). Spółka na
podstawie umowy z Urzędem Skarbowym dokonuje wpłat ratalnych na poczet zabezpieczenia należności
wynikających ze spornego podatku, zabezpieczając ryzyko płynnościowe.
1.1.7.
Ryzyko związane z liberalizacją przepisów o upadłości konsumenckiej
Charakter prowadzonej przez Emitenta działalności opiera się na nabywaniu pakietów wierzytelności, w skład
których wchodzą przede wszystkim długi od osób fizycznych. Przepisy dotyczące możliwości ogłoszenia upadłości
konsumenckiej zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w 2009 r. Z końcem 2014 r. wprowadzona
została nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej, istotnie liberalizująca przesłanki ogłoszenia upadłości.
Tym samym w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba ogłaszanych przez sąd upadłości. Dalsza liberalizacja
przepisów może niekorzystnie wpłynąć na proces odzyskiwania przez Spółkę wierzytelności poprzez ich redukcję
albo umorzenie w procesie upadłości. To z kolei może wpłynąć na obniżenie rentowności działalności Spółki.
1.1.8.
Ryzyko niewydolności wymiaru sprawiedliwości
Pierwszym etapem w ramach prowadzenia windykacji wierzytelności jest próba polubownego uzgodnienia
terminów spłaty z dłużnikami. Część prowadzonej przez Emitenta działalności opiera się jednak na korzystaniu z
drogi postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi, a następnie na korzystaniu z egzekucji komorniczej.
Tym samym, efektywność działalności Spółki jest w dużym stopniu uzależniona od czasu i efektywności działania
organów postępowania sądowego i egzekucyjnego, jak również od kosztów takich postępowań jakie ponieść
musi wierzyciel (zwłaszcza w przypadku nieskutecznej egzekucji). Istnieje więc ryzyko, że w przypadku istotnie
przedłużających się postępowań Emitent może nie zrealizować w planowanym czasie przychodów z posiadanych
pakietów wierzytelności. Natomiast wzrost kosztów sądowych i egzekucyjnych może wpłynąć na wzrost kosztów
działalności Spółki. Może to mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta, a przez to może
wpłynąć negatywnie na skuteczną realizację strategii jego rozwoju. Aby ograniczyć ww. ryzyko Spółka stara się w
jak najwyższym stopniu wykorzystać windykację terenową, a od wybuchu pandemii także zdalną.
1.1.9.
Ryzyko związane z wysokością odsetek ustawowych
Działalność Emitenta, implikuje możliwość osiągania przychodów z tytułu odsetek za opóźnienie płatności według
stawek ustawowych (odsetki ustawowe). Obniżenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wpływa
bezpośrednio na wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie, a tym samym także na wysokość maksymalnych
odsetek umownych. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać dwukrotności
podstawowej wartości odsetek za opóźnienie, które są równe stopie referencyjnej NBP powiększonej o 5,5
punków procentowych. Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych równa jest
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natomiast stopie referencyjnej NBP powiększonej o 8 punktów procentowych. Istnieje zatem ryzyko, iż spadek
wysokości odsetek ustawowych będzie miał negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta. Należy jednak
zaznaczyć, iż przychody Emitenta osiągane z tytułu odsetek ustawowych stanowią niewielką część całkowitych
jego przychodów.
1.1.10.
Ryzyko związane z wprowadzeniem ograniczeń w obrocie wierzytelnościami
Działalność Emitenta jest uzależniona od możliwości nabywania pakietów wierzytelności zbywanych przez
pierwotnych wierzycieli. Nie można wykluczyć ryzyka ewentualnego wprowadzenia przepisów ograniczających
zbywanie wierzytelności, co mogłoby istotnie negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Na dzień
sporządzenia Dokumentu ofertowego Spółka nie ma wiedzy o jakichkolwiek projektach zmierzających do
wprowadzenia ograniczeń w obrocie wierzytelnościami, ani też zamiarach ustawodawcy w przedmiocie
wprowadzenia takich ograniczeń.
1.1.11.
Ryzyko związane z rynkiem wierzytelności
Rynek wierzytelności w Polsce znajduje się cały czas w fazie wzrostu. Według ostatnich raportów publikowanych
przez BIG InfoDług na koniec 2020 roku łączna kwota przeterminowanego zadłużenia Polaków przekroczyła 81,4
mld zł i w ostatnich latach rosła. Nie można jednak wykluczyć, iż opisane powyżej pozytywne dla Spółki tendencje
na rynku wierzytelności ulegną zahamowaniu, a w najbardziej negatywnym scenariuszu rynek zacznie się nawet
zmniejszać. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany sytuacji na rynku
wierzytelności, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Spółki do występujących
zmian.
1.1.12.
Ryzyko związane z konkurencją
Rynek zakupów portfeli wierzytelności na własny rachunek, na którym działa Spółka charakteryzuje się dużą
koncentracją konkurencji. Obecnie działa na nim kilka dużych, dominujących podmiotów, co spowodowane jest
dużymi barierami wejścia, głównie koniecznością dostępu do kapitału oraz brakiem danych i wiedzy potrzebnej
do wyceny i windykacji portfeli wierzytelności. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się nowych konkurentów,
zwłaszcza silnych finansowo podmiotów zagranicznych, jak również nasilenia walki konkurencyjnej pomiędzy
aktualnie działającymi podmiotami. Sytuacja taka mogłaby oprowadzić do wzrostu cen oferowanych za nabycie
portfeli wierzytelności w czasie przetargów, a tym samym do obniżenia marży i wyników osiąganych przez
Emitenta.
1.2.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

1.2.1.
Ryzyko związane z rozważanymi opcjami strategicznymi
W styczniu 2021 r. Emitent przystąpił do rozmów z podmiotem zainteresowanym współpracą lub inwestycją w
Spółkę, których celem jest analiza oraz ewentualnie podjęcie decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego
rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej działalności. Negocjacje skoncentrowane są na następujących możliwych
opcjach:




poszerzenie dotychczasowej działalności o nowe obszary, w tym związane z nowymi technologiami,
wniesienie innego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego do struktur Spółki,
połączenia z innym podmiotem.

W toku rozmów rozważane mogą być również inne opcje rozwoju Spółki.
W dniu 13 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z podmiotem prawa handlowego porozumienie poprzedzające
zawarcie umowy dotyczącej zbycia przedsiębiorstwa. Przedmiotem porozumienia jest wstępne ustalenie
warunków zbycia przedsiębiorstwa BVT w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego tj.: zorganizowanego zespołu
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz
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ustalenie działań do przeprowadzenia tej transakcji. Na podstawie zaplanowanych działań strony określą
przedmiot transakcji, cenę sprzedaży, zasady rozliczeń, warunki zawieszające, terminy realizacji, zasady
odpowiedzialności. Wstępnie przyjęta w harmonogramie data zawarcia umowy dotyczącej transakcji została
określona na połowę lipca 2021 r. Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie na nią zgód korporacyjnych oraz
ewentualnych zgód podmiotów trzecich. Spółka udzieliła wyłączności na negocjacje dotyczące transakcji do 11
czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia do 31 sierpnia 2021 r. po spełnieniu warunków zawartych w
harmonogramie.
Nie można wykluczyć, że w konsekwencji prowadzonych rozmów nastąpi zmiana przedmiotu działalności Spółki.
1.2.2.
Ryzyko utraty płynności finansowej
Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z kluczowych elementów utrzymania określonego
poziomu płynności finansowej. W przypadku występowania nieprzewidzianych zdarzeń w zakresie sprzedaży
usług dla klientów, przedłużania płatności należności od odbiorców, a także w przypadku podjęcia błędnych
decyzji w procesie administrowania finansami Spółki, istnieje możliwość zagrożenia płynności finansowej. Zarząd
w celu minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania Spółki, a także
dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego regulowania
bieżących zobowiązań. Ryzyko związane z płynnością finansową należy rozpatrywać również biorąc pod uwagę
wyemitowane przez Spółkę obligacje oraz konieczność wypłaty odsetek i ich wykupów w określonych terminach.
Ryzyko to dotyczy również sytuacji nieprzestrzegania przez Spółkę warunków emisji tych obligacji, co może
skutkować koniecznością ich wykupów przed terminami zapadalności.
1.2.3.
Ryzyko związane z wierzytelnościami
Działalność Emitenta polega na nabywaniu pakietów wierzytelności oraz ich obsłudze, tj. odzyskiwaniu należności
od dłużników. W tym modelu biznesowym ryzyko dotyczy przede wszystkim wartości odzyskanych należności.
Aby działalność była rentowna, wielkość odzyskanych środków finansowych musi przynajmniej pokrywać cenę
zakupu wierzytelności oraz koszty jej obsługi.
Nadrzędną wartością jest wybór właściwego pakietu wierzytelności możliwych do odzyskania, we właściwej
cenie. W przypadku błędnego wyboru i nabycia pakietu wierzytelności, istnieje ryzyko braku możliwości
odzyskania długów w wartości pokrywającej koszty jego nabycia i obsługi.
Na etapie obsługi wierzytelności, zasadnicze znaczenie ma z kolei zdolność do osiągnięcia jak najwyższych
korzyści finansowych od dłużników. W związku z tym istotne jest sprawne przeprowadzenie procesu windykacji
należności. Do połowy 2016 r. Spółka współpracowała w zakresie windykacji jej pakietów należności z
przedsiębiorstwem posiadającym wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu należności, tj. ze spółką Windykacja
PL sp. z o.o. 30 czerwca 2016 roku zarejestrowane zostało połącznie Spółki z Windykacja PL sp. z o.o. i od tego
momentu windykacja prowadzona jest przez Emitenta.
Wybór złej jakości portfela wierzytelności, zbyt optymistyczne oszacowanie ich wartości czy też przedłużenie się
procesu windykacji może w konsekwencji mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, a w skrajnych
sytuacjach również na jej płynność finansową. Ryzyko to jest ograniczane poprzez zaangażowanie w realizację
każdego projektu osób posiadających duże doświadczenie w branży.
1.2.4.
Ryzyko związane z nabywaniem wierzytelności
Działalność Emitenta polega m.in. na nabywaniu pakietów wierzytelności w celu ich windykacji na własny
rachunek. Tym samym rozwój Spółki i osiągane przez nią wyniki uzależnione są od ciągłego nabywania nowych
portfeli wierzytelności. Rosnąca konkurencja lub wycena pakietów wierzytelności, która nie będzie
odzwierciedlać ich rzeczywistej wartości, oraz znaczny spadek liczby oferowanych portfeli, albo ich łączenie w
duże pakiety, których zakupu Emitent nie jest w stanie sfinansować, może spowodować brak możliwości
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nabywania przez pewien okres nowych pakietów wierzytelności. Może to doprowadzić do spadku dynamiki
wzrostu Emitenta, ponoszenia kosztów stałych przy braku adekwatnych przychodów oraz do utraty ważnych
kontrahentów. Wszystkie te zdarzenia wpłynęłyby negatywnie na funkcjonowanie Spółki, jak i osiągane przez nią
wyniki finansowe.
1.2.5.

Ryzyko pogorszenia wyników finansowych i przepływów środków pieniężnych oraz
niewykupienia obligacji wyemitowanych przez Spółkę
W latach ubiegłych Spółka systematycznie kupowała nowe pakiety wierzytelności i podejmowała działania
zmierzające do odzyskania należności. Wszystkie te działania zakładają, że w ich wyniku zostaną utrzymane dobre
osiągane wyniki i utrzymany znaczący wpływy środków pieniężnych do Spółki. Środki te mają być przeznaczone
na wykup kolejnych, wyemitowanych przez Emitenta obligacji. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, że ściągalność
należności nie osiągnie poziomu zakładanego przez Spółkę, co może spowodować problemy z wykupem obligacji
wyemitowanych przez Spółkę. Sytuacja ta mogłaby oznaczać dla Spółki utratę płynności oraz działania
obligatariuszy, prowadzące do odzyskania swoich środków pieniężnych w sposób przewidziany przepisami
prawa.
1.2.6.
Ryzyko związane z brakiem dostępu do dodatkowego finansowania
Działalność Emitenta polega m.in. na nabywaniu pakietów wierzytelności w celu ich windykacji. Zakupy te
finansowane są zarówno za pomocą kapitału własnego jak i obcego. Dla utrzymania dalszego dynamicznego
rozwoju Spółki konieczny jest więc dostęp do dodatkowego finansowania, przede wszystkim dłużnego. Brak
możliwości pozyskania finansowania w przyszłości może wpłynąć na obniżenie tempa rozwoju Emitenta oraz
osiągane przychody i wyniki finansowe. Brak dodatkowego finansowania zewnętrznego może również
uniemożliwić terminowy wykup przez Emitenta wyemitowanych obligacji.
1.2.7.
Ryzyko związane z wyemitowanymi obligacjami
Spółka posiada zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji kilku serii. Zapadalność poszczególnych serii
przypada w innym terminie. Każda seria posiada kupon płatny kwartalnie. Istnieje ryzyko, iż w związku z mniejszą
wartością przychodów aniżeli przewidywana, bądź to Spółka nie spłaci w terminie w części lub w całości odsetek
od obligacji bądź nie dokona w terminie w części lub w całości wykupu obligacji. Sytuacja ta spowoduje
natychmiastową wymagalność wszystkich wyemitowanych obligacji, co w konsekwencji przełoży się na
konieczność wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji zgłoszonych przez Obligatariuszy do
przedterminowego wykupu. Pomimo że wartość zabezpieczeń wynikająca z dokonanych wycen przekracza
wartość nominalną wyemitowanych Obligacji wszystkich serii, nie ma gwarancji, że w przypadku realizacji
zabezpieczeń uda się pozyskać kwotę wystarczającą na pełne zaspokojenie należności Obligatariuszy. Istnieje
ryzyko, że proces egzekucji będzie się przedłużał, albo że nie będzie nabywców na przedmiot zabezpieczenia. W
związku z powyższym, pomimo ustanowienia zabezpieczenia Obligacji, może wystąpić sytuacja, iż Obligatariusze
nie odzyskają całości zainwestowanych środków, a nawet jakichkolwiek środków.
1.2.8.
Ryzyko możliwych postępowań sądowych oraz pozasądowych
Charakter prowadzonej działalności, naraża Emitenta na ryzyko wszczęcia przez osoby zadłużone, klientów czy
kontrahentów przeciwko niemu postępowań cywilnego, administracyjnego, arbitrażowego bądź innych. W
związku z powyższym Spółka narażona jest na ponoszenie kosztów związanych z samymi postępowaniami, jak
również z ewentualnymi roszczeniami koniecznymi do zapłaty. W przypadku znaczących kwot, bądź dużej liczby
postępowań wytoczonych przeciwko Emitentowi w krótkim okresie czasu, może to mieć wpływ na jego sytuację
finansową oraz osiągane przez niego wyniki finansowe.
1.2.9.
Ryzyko potencjalnych roszczeń klientów
Działalności Emitenta związana jest z ryzykiem ewentualnych roszczeń podmiotów bezpośrednio związanych z
prowadzoną przez Emitenta działalnością. Osoby te, zgodnie z polskim prawem, mogą dochodzić roszczeń za
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spowodowane szkody. Sytuacja taka może negatywnie wpłynąć na reputację Emitenta. W konsekwencji może
mieć to negatywny wpływ na możliwości dokonywania zakupów kolejnych pakietów wierzytelności a także jego
wyniki finansowe. Emitent ogranicza niniejsze ryzyko poprzez stosowanie się do obowiązujących przepisów
prawa. Dotychczasowe doświadczenie Emitenta wskazuje, że ta zasada znacząco minimalizuje powyższe ryzyko.
1.2.10.
Ryzyko związane z błędami ludzkimi
Charakter prowadzonej przez Emitenta działalności wiąże się z potrzebą zatrudnienia pracowników, którzy
obsługują procedury związane z nabywaniem oraz obsługą wierzytelności. Błędy lub niedopatrzenia
pracowników mogą doprowadzić do wzrostu niezadowolenia klientów bądź dłużników, wpływając negatywnie
na wizerunek Spółki. Nakłady finansowe poniesione przez Emitenta na odpowiednie szkolenie i motywowanie
zatrudnionych osób oraz w miarę potrzeb na rozbudowę kadry pracowniczej ograniczają do pewnego stopnia
ryzyko powstawania tego typu problemów.
1.2.11.
Ryzyko związane z przechowywaniem danych osobowych klientów
Działalność Emitenta związana jest bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych dłużników. Wszystkie
dane przechowywane są w siedzibie Spółki przez okres od daty rozpoczęcia procedury nabycia wierzytelności, do
zakończenia procedury odzyskiwania wierzytelności. Istnieje zatem ryzyko utraty bądź wycieku danych
osobowych bądź to za sprawą zagubienia przez pracowników Spółki nośnika zawierającego wrażliwe dane,
kradzieży nośnika danych, nieumiejętnego wymazania danych z nośnika czy też ataku hakera na system IT. Ryzyko
związane z utratą danych osobowych należy rozpatrywać z punktu widzenia operacyjnego (utrata danych
zawierających własność intelektualną niezbędną do przeprowadzania oraz realizacji procedury produktowej),
oraz prawnego związanego z utratą danych osobowych związanych z prywatnością klientów. Zaistnienie tego
ryzyka może mieć wpływ na roszczenia z tytułu niewłaściwego zabezpieczenia danych osobowych, w tym w
szczególności pod kątem przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych; Rozporządzenie RODO). Spółka stara się ograniczać niniejsze ryzyko poprzez stosowanie
wysokiej klasy systemów teleinformatycznych zabezpieczających wyciek bądź utratę danych, zarówno na
poziomie informatycznych jak i sprzętowym.
1.2.12.
Ryzyko awarii systemów informatycznych
Proces dochodzenia wierzytelności jest wspomagany przez system informatyczny oraz szereg innych narzędzi
teleinformatycznych. Pomimo wdrożonych procedur jakości i bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz
posiadania centrum zapasowego, może dojść do sytuacji awarii systemów informatycznych lub też innych
nieprzewidzianych sytuacji, które ograniczają wydajność procesów windykacyjnych, co może mieć negatywny
wpływ na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Spółki.
1.2.13.
Ryzyko utraty kluczowych pracowników
Działalność Emitenta, uzależniona jest w dużym stopniu od prawidłowego wykonywania zadań zarówno przez
osobę zarządzają Spółką oraz osoby w niej zatrudnione. Tworzą oni tzw. kapitał intelektualny. Ważne zatem jest,
aby pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie. Potencjalnie lepsze warunki pracy,
zaproponowane przez konkurencyjną firmę, mogą skłonić kluczowych pracowników do odejścia i w dalszej
perspektywie osłabienia pozycji rynkowej Emitenta. Przystąpienie Polski do struktur UE oraz otwarcie rynków
pracy przez niektóre kraje Wspólnoty, spowodowało emigrację części pracowników, w tym także pracowników
wykwalifikowanych.
Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć wpływ na pozycję konkurencyjną Emitenta, a w konsekwencji
obniżyć dynamikę jego rozwoju. Istnieje zatem ryzyko, iż w przypadku odejścia któregokolwiek z kluczowych
pracowników działalność Emitenta zostanie zachwiana. Mając na uwadze niniejsze ryzyko, w Spółce realizowany
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jest system motywacyjny, budujący pozytywne relacje z pracownikami. Działania te mają na celu ograniczenie
fluktuacji kadry, co ma przełożenie na utrzymanie wykwalifikowanych pracowników posiadających odpowiednie
doświadczenie w branży.
1.2.14.
Ryzyko związane z opóźnieniem lub też niezrealizowaniem celów strategicznych
Przyszła sytuacja majątkowa i gospodarcza, osiągane przychody i ekspansja na nowe obszary rynku oparta jest
na przewidywaniu zmiennych warunków otoczenia, co pozwala na opracowanie i wdrażanie w życie adekwatnych
celów strategicznych. Zaplanowana polityka Emitenta pozwoli mu umocnić swoją pozycję na rynku, w tym na
rynku wierzytelności bankowych, a tym samym zwiększyć obroty, pozytywnie wpływając na jego płynność
finansową oraz wykorzystać dodatkowy przypływ środków własnych na pozyskanie korzystniejszych umów
kontraktowych. Ryzyko braku czy opóźnienia w realizacji celów strategicznych i emisyjnych, może doprowadzić
do konieczności zmiany strategii, powodując zachwianie stabilności firmy oraz pogorszenie nastrojów
inwestorów, a w konsekwencji zmusić Emitenta do poniesienia dodatkowych kosztów obsługi zewnętrznych
źródeł finansowania tj. kredytów czy pożyczek. Celem ograniczenia niniejszego ryzyka, Zarząd Spółki stara się na
bieżąco reagować w zmiennym otoczeniu, minimalizując ewentualny wpływ niepożądanych zdarzeń na
działalność, a gdy jest to konieczne wprowadzać niezbędne zmiany w strategii z zachowaniem pierwotnych
celów.
1.3.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym

Poniżej wskazane zostały czynniki ryzyka jakie Spółka identyfikuje w związku z realizacją Oferty Publicznej oraz
Akcjami.
1.3.1.
Ryzyko niedojścia emisji do skutku
Emisja Akcji serii H nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
 nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona co najmniej 1 (słownie: jedna) akcja serii H,
 w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarząd nie złoży w sądzie rejestrowym wniosku o
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji serii H, albo
 uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji serii H.
Niedojście do skutku emisji Akcji serii H spowoduje zamrożenie środków finansowych Inwestorów na pewien czas
i utratę przez nich potencjalnych korzyści, bowiem kwoty wpłacone na Akcje zostaną zwrócone bez żadnych
odsetek i odszkodowań. Wpłacone środki zostaną zwrócone Inwestorom na wskazane przez nich rachunki w
terminie 5 Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Spółkę informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji serii H.
1.3.2.
Ryzyko niezarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy
Inwestor stanie się akcjonariuszem Spółki z chwilą rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji serii H. Zamiarem Emitenta jest złożenie kompletnego wniosku o rejestrację
podwyższenia kapitału niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której
sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania podwyższenia kapitału w związku z niespełnieniem wymogów
formalnych przez Spółkę.
W przypadku niezarejestrowania podwyższenia wpłacone środki zostaną zwrócone Inwestorom na wskazane
przez nich rachunki w terminie 5 Dni Roboczych od dnia powzięcia przez Spółkę informacji o niezarejestrowaniu
podwyższenia. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
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1.3.3.
Ryzyko zawieszenia albo odstąpienia od Oferty
Na Dzień Dokumentu ofertowego Zarząd Spółki nie przewiduje zawieszenia Oferty Publicznej ani jej odwołania.
Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Publicznej Oferty po jej
rozpoczęciu (tj. po Dniu Dokumentu ofertowego).
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo wycofaniu oferty
bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo
odwołaniu Oferty tylko, gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia
oferty lub jej odwołania. Do czynników takich zaliczyć należy w szczególności zdarzenia lub zjawiska, które
mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub na cenę akcji Emitenta lub powodować
podwyższone ryzyko inwestycyjne dla obejmujących Akcje serii H. Sytuacja taka może mieć miejsce w
szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej
kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub
na dalszą działalność Emitenta, (ii) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na
działalność operacyjną Emitenta, (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż
przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla
Emitenta.
Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów to
informacja o zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie
komunikatu aktualizującego na stronach internetowych Emitenta: www.bvtsa.com.pl.
Gdy informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, wówczas zostanie
przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Dokumentu ofertowego, który zostanie udostępniony
na stronach internetowych Emitenta: www.bvtsa.com.pl.
W przypadku zawieszenia Oferty Akcji serii H w trakcie trwania subskrypcji złożone Zapisy zostają przez Emitenta
uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które
złożyły Zapis mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie 2 Dni
Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu ofertowego, na podstawie którego Oferta jest
zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone
Emitentowi. Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa
w punkcie 3.11.8 Dokumentu ofertowego.
Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu przydziału Akcji
Oferowanych.
Podjęcie przez Spółkę decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych
terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w
trybie komunikatu aktualizującego z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty nastąpiło po rozpoczęciu
przyjmowania Zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej
Subskrypcji.
Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w trybie, w jakim został
opublikowany Dokument ofertowy.
W przypadku odwołania Oferty Akcji serii H w trakcie trwania subskrypcji, Inwestorzy przestają być związani
złożonymi Zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w
sposób, o którym mowa w punkcie 3.11.8 Dokumentu ofertowego.
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W przypadku odwołania Oferty Publicznej ważność udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu
ofertowego wygasa z dniem ogłoszenia przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej.
1.3.4.
Ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania sią na Akcje
W przypadku przedłużenia przez Emitenta terminu zakończenia przyjmowania Zapisów, który zgodnie z art. 438
§ 1 KSH nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od dnia otwarcia subskrypcji, przesunięciu ulegnie również
termin przydziału Akcji, co w konsekwencji może spowodować opóźnienie w możliwości rozporządzania
instrumentami finansowymi przez Inwestorów, na które złożyli Zapisy albo gotówką, którą wpłacili.
Informacje o zmianie harmonogramu Oferty będą przekazywane w trybie komunikatu aktualizującego
(udostępnionego na stronie internetowej Emitenta: www.bvtsa.com.pl), chyba że taka zmiana będzie na tyle
istotna, że będzie wymagała przekazania w trybie aneksu do Dokumentu ofertowego, tak by umożliwić
Inwestorom, którzy już złożyli Zapis, wycofanie się ze skutków prawnych złożonych Zapisów. W przypadku
wycofania się przez Inwestorów ze skutków prawnych złożonego Zapisu, dokonane przez Inwestorów wpłaty
zostaną zwrócone w terminie 5 Dni Roboczych od wycofania się ze skutków prawnych złożonego Zapisu. Zwrot
zostanie dokonany bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
1.3.5.

Ryzyko związane z naruszeniem lub podejrzeniem naruszenia przepisów prawa w związku z
Ofertą Publiczną
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub
subskrypcją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące
w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie emitenta, lub oferującego albo uzasadnionego podejrzenia,
że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:




nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; lub
zakazać rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub
opublikować, na koszt emitenta lub oferującego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w
związku z ofertą publiczną lub subskrypcją.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą,
dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub
inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub
oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu
zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży
albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do
usunięcia tych naruszeń.
1.3.6.
Ryzyko związane ze zmianami w przepisach podatkowych związanych z obrotem akcjami
Polski system podatkowy, jego interpretacje i stanowiska organów podatkowych odnoszące się do przepisów
prawa podatkowego ulegają częstym zmianom. Z uwagi na powyższe, posiadacze Akcji mogą zostać narażeni na
niekorzystne zmiany, głównie w odniesieniu do stawek podatkowych. Może to negatywnie wpłynąć na stopę
zwrotu z zainwestowanego w Akcje kapitału.
1.3.7.
Ryzyko niewprowadzenia Akcji do obrotu na Rynku NewConnect
Intencją Zarządu Emitenta jest wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect
niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego. Pomimo podjęcia decyzji o wprowadzeniu
Akcji do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect istnieje ryzyko, że GPW może podjąć uchwałę o
odmowie wprowadzenia Akcji. Zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu
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podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu instrumentów
finansowych objętych wnioskiem, jeżeli:
1) nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w Regulaminie ASO; lub
2) uzna, że wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu
lub interesowi jego uczestników, przy czym dokonując oceny wniosku w tym zakresie Organizator
Alternatywnego Systemu, uwzględniając rodzaj instrumentów finansowych objętych wnioskiem, bierze pod
uwagę w szczególności:
a) rozproszenie instrumentów finansowych objętych wnioskiem z punktu widzenia płynności obrotu tymi
instrumentami w alternatywnym systemie (co najmniej 15% akcji objętych wnioskiem o wprowadzenie
winno znaleźć się w posiadaniu co najmniej 10 akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5%
ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu i nie jest podmiotem powiązanym z emitentem),
b) warunki oraz sposób przeprowadzenia oferty instrumentów finansowych objętych wnioskiem,
c) prowadzoną przez emitenta działalność oraz perspektywy jej rozwoju z uwzględnieniem źródeł jej
finansowania, lub
3) uzna, że dokument informacyjny w sposób istotny odbiega od wymogów formalnych.
W związku z powyższym Inwestor przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej powinien uwzględnić ryzyko braku
możliwości notowania Akcji na Rynku NewConnect lub opóźnienia tego procesu.
1.3.8.
Ryzyko opóźnienia wprowadzenia Akcji do obrotu na Rynku NewConnect.
Wprowadzenie Akcji do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect będzie możliwe w szczególności
po zarejestrowaniu we właściwym sądzie rejestrowym podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji
serii H oraz rejestracji Akcji serii H w KDPW.
Spółka deklaruje dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszej rejestracji Akcji serii H w sądzie rejestrowym
oraz ich rejestracji w KDPW.
Istnieje jednak ryzyko, że ewentualne przedłużanie się procedur rejestracyjnych Akcji serii H spowoduje
opóźnienia w planowanym przez Spółkę terminie rozpoczęcia obrotu, wskutek czego Inwestorzy powinni liczyć
się z ryzykiem czasowego ograniczenia płynności Akcji serii H Spółki.
1.3.9.
Ryzyko związane z notowaniem Akcji na Rynku NewConnect
Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że w przypadku notowania Akcji w alternatywnym systemie obrotu,
kurs Akcji kształtuje się pod wpływem relacji popytu i podaży, która jest wypadkową wielu czynników i trudno
przewidywalnych zachowań inwestorów. Na te zachowania wpływ mają różne elementy, także niezwiązane z
wynikami działalności Emitenta i jego sytuacją finansową, ale również niezależne od Spółki, takie jak sytuacja na
światowych rynkach finansowych i sytuacja makroekonomiczna Polski i regionu. Inwestorzy powinni mieć
świadomość, iż notowania Akcji mogą znacznie odbiegać od ceny zakupu i powinni zdawać sobie sprawę, iż
w przypadku znacznego wahania kursów i podjęcia decyzji o sprzedaży Akcji, mogą być narażeni na osiągnięcie
straty, która w skrajnym wypadku może spowodować utratę większości zainwestowanych środków. Ponadto
należy brać pod uwagę ryzyko związane z ograniczoną płynnością Akcji na Rynku NewConnect, co dodatkowo
może skutkować brakiem możliwości zbycia Akcji w spodziewanym czasie i po satysfakcjonującej Inwestora
cenie. Należy również zaznaczyć, iż inwestycje dokonywane bezpośrednio w akcje będące przedmiotem obrotu
na Rynku NewConnect, generalnie cechują się większym ryzykiem od inwestycji w jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych.
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1.3.10.
Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami
Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót
instrumentami finansowymi:
1) na wniosek emitenta,
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
3) jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do
którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta
lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego
terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3) powyżej.
Zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony
w decyzji właściwego organu.
W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania
emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań
Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia takiej
umowy. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora
Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej
zawarcia. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu
wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na ww. podstawie, emitent zobowiązany
jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji
Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o
okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia
zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu. W przypadku niezawarcia przez
emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa powyżej,
albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem
3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z
Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego
emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Zgodnie z §9 ust. 7 i 8 Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku
albo zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty
finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu
jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po odpowiednio dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej
umowy albo dniu zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku - o ile Organizator Alternatywnego
Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań
jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. W przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem
rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego
emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu
jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.
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Nie można mieć całkowitej pewności, że powyższa sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości akcji Emitenta.
Obecnie nie ma jakichkolwiek podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków, a ryzyko to dotyczy
wszystkich emitentów, których akcje notowane są na Rynku NewConnect.
Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF Organizator ASO
zawiesza obrót wskazanymi przez KNF instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót nimi jest dokonywany
w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego
systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub
naruszenia interesów inwestorów. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu
obowiązuje. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu w przypadku, gdy odpadną jego
przesłanki.
1.3.11.

Ryzyko związane z wykluczeniem akcji Emitenta z obrotu na Rynku NewConnect

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
1) na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z
ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
2) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia
decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
3) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
4) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
5) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
6) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,
przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej
niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w
alternatywnym systemie:
1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
a)

w przypadkach udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym
systemie obrotu,
b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o
ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub
wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
4) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o
ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu
przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na
to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub
postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów
finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie
kosztów postępowania.
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Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia,
Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3
Regulaminu ASO).
W przypadku gdy w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzi konieczność dalszego współdziałania
emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań
Autoryzowanego Doradcy, Organizator Alternatywnego Systemu może zobowiązać emitenta do zawarcia takiej
umowy. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora
Alternatywnego Systemu decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej
zawarcia. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem okresu
wskazanego w decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu podjętej na ww. podstawie, emitent zobowiązany
jest do zawarcia kolejnej umowy z Autoryzowanym Doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia poprzedniej umowy. Nowa umowa powinna obowiązywać do końca okresu wskazanego w decyzji
Organizatora Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem, iż okres jej obowiązywania powinien być przedłużony o
okres, w którym emitent nie posiadał prawnie wiążącej umowy z Autoryzowanym Doradcą, do której zawarcia
zobowiązany był na podstawie decyzji Organizatora Alternatywnego Systemu. W przypadku niezawarcia przez
emitenta umowy z Autoryzowanym Doradcą lub braku jej wejścia w życie w terminie, o którym mowa powyżej,
albo w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta. Jeżeli przed upływem
3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z
Autoryzowanym Doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego
emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Nie można mieć całkowitej pewności, że powyższa sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości akcji Emitenta.
Obecnie nie ma jakichkolwiek podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków, a ryzyko to dotyczy
wszystkich emitentów, których akcje notowane są na NewConnect.
Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie, na żądanie KNF Organizator ASO
wyklucza z obrotu wskazane przez KNF 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.
1.3.12.

Ryzyko związane z naruszeniem przez Spółkę regulacji GPW skutkujących nałożeniem kary
finansowej przez GPW
Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów
obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki
określone w rozdziale V Regulaminu ASO, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości
do 50 000 zł.
1.3.13.

Ryzyko naruszenia przez Spółkę innych przepisów Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenia
MAR i nałożenia na Spółkę przez KNF sankcji administracyjnych
Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym
KNF może nałożyć na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów
prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia MAR.
Art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie przewiduje, iż w przypadku, gdy Emitent nie spełnia określonych wymogów
prawnych, w tym obowiązków informacyjnych, KNF może:
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wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku
gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu –
decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo
nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara,
karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o Ofercie jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o
których mowa w art. 17 ust. 1 i 4–8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są
wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów
wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty
stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje
łącznie.
Emitent oraz podmiot, który sporządził lub brał udział w sporządzeniu informacji, o których mowa w art. 17 ust.
1 lub 2 Rozporządzenia MAR, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez udostępnienie do
publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji, chyba że ani on, ani osoby, za
które odpowiada, nie ponoszą winy.
Zgodnie z art. 174a ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki
zarządcze, udzielił zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, z naruszeniem art. 7–9
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów
publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów
powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do
celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji
wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz.
UE L 88 z 05.04.2016 roku, str. 1), Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.
Zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykona lub nienależycie wykona obowiązek
wskazany w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną: w
przypadku osób fizycznych do wysokości 2.072.800 zł, w przypadku podmiotów do 4.145.600 zł. Zgodnie z art.
176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o
których mowa w art. 18 ust. 1–6 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do
wysokości 4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600
zł.
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2.

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie ofertowym
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3.

Dane o emisji
3.1.

Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości emitowanych lub sprzedawanych
papierów wartościowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, ograniczeń co do
przenoszenia praw z papierów wartościowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych

Na podstawie Dokumentu ofertowego oferowanych jest przez Emitenta w ramach publicznej oferty 2.926.667
(dwa miliony dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela
serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Łączna wartość nominalna Akcji Oferowanych wynosi 292.666,70 zł
(dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 70/100).
Cena Emisyjna Akcji serii H została ustalona Uchwałą Zarządu nr 1/06/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i wynosi
0,70 zł za jedną akcję.
Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.
Z Akcjami Oferowanymi nie są związane żadne zabezpieczenia ani obowiązki świadczeń dodatkowych.
3.2.

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

Przy założeniu uplasowania wszystkich oferowanych Akcji wpływy brutto z emisji wyniosą 2.049 tys. zł.
Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych przydzielonych w ramach Oferty oraz łącznej wysokości kosztów Oferty. Emitent szacuje, że
wysokość kosztów Oferty wyniesie ok. 30 tys. zł (patrz pkt 3.3 poniżej). Uwzględniając powyższe założenia i
zastrzeżenia Spółka oczekuje, że wartość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty wyniesie
ok. 2.019 tys. zł.
Środki pozyskane przez Spółkę zostaną przeznaczone na zwiększenie kapitału obrotowego, z którego
finansowane będą w zależności od potrzeb i pojawiających się możliwości:
1) koszty zakupu kolejnych pakietów wierzytelności;
2) koszty związane z windykacją wierzytelności własnych jak i odzyskiwanych na zlecenie takie jak opłaty
sądowe, koszty komornicze, koszty zastępstwa procesowego;
3) rozwój nowych linii biznesowych przedsiębiorstwa.
W związku z dynamiczną sytuacją rynkową na Dzień Dokumentu ofertowego Spółka nie może w większych
szczegółach dookreślić celów emisji.
W przypadku pozyskania z emisji Akcji serii H kwoty niższej niż planowana cele emisji nie ulegną zmianie. W takim
przypadku Emitent będzie realizował planowane działania w dłuższym okresie czasu lub podejmie działania w
celu pozyskania dodatkowych środków z innych źródeł.
Na Dzień Dokumentu ofertowego Spółka nie przewiduje zmiany celów emisji. Gdyby jednak okazało się, że
realizacja któregokolwiek z celów emisji z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwa lub nieefektywna Zarząd
Emitenta nie wyklucza możliwości modyfikacji celów emisji.
Do czasu rozpoczęcia realizacji celów emisji, środki pozyskane z emisji będą lokowane przez Emitenta w dostępne
na rynku produkty o niskim stopniu ryzyka (mogą to być w szczególności: lokaty bankowe, bony skarbowe,
obligacje państwowe).
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3.3.

Łączne koszty, jakie zostały zaliczone do szacunkowych kosztów emisji, wraz z podziałem kosztów
według ich tytułów

Zamiarem Emitenta jest pozyskanie w ramach Oferty Publicznej środków pieniężnych w kwocie 2.049 tys. zł
brutto.
Wysokość wpływów netto Emitenta z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona od łącznej wysokości kosztów
przeprowadzenia Oferty. Na szacunkową kwotę kosztów emisji Akcji serii H składają się koszty przedstawione w
tabeli poniżej.
Szacunkowe koszty emisji Akcji serii H

Szacunkowa wartość
(w tys. zł)

Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty

0

Wynagrodzenie gwarantów emisji

0

Koszty sporządzenia Dokumentu ofertowego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa

15

Koszty promocji oferty

15

Razem

30

Źródło: Emitent

Wszystkie kwoty są podane w wartościach netto.
Koszty emisji Akcji serii H poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, pomniejszą kapitał
zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś ewentualna pozostała
ich część zostanie zaliczona do kosztów finansowych.
3.4.

Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych

3.4.1.
Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji w spółce akcyjnej jest walne zgromadzenie. Statut
Spółki zawiera również upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego na
zasadach określonych w KSH.
3.4.2.
Data i forma podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych, z przytoczeniem jej treści
Akcje serii H emitowane są na podstawie uchwały nr 1/06/2021 Zarządu BVT spółka akcyjna z dnia 30 czerwca
2021 r. podjętej przed notariuszem Pauliną Szymańską. Uchwała ta została podjęta w ramach upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielonego w § 8 Statutu, za zgodą Rady
Nadzorczej na wyłączenie prawa poboru akcjonariuszy oraz na ustalenie ceny emisyjnej udzieloną uchwałą nr
3/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. Poniżej przedstawiono treść ww. uchwał.
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3.5.

Wskazanie, czy ma zastosowanie prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy oraz określenie przyczyn wyłączeń lub ograniczeń tego prawa

W stosunku do Akcji serii H wyłączone zostało prawo pierwszeństwa do objęcia akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy (prawo poboru) na podstawie § 1 ust. 4 uchwały nr 1/06/2021 Zarządu BVT S.A. z dnia 30 czerwca
2021 r., za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną uchwałą nr 3/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. Treść ww. uchwał
przytoczono w punkcie 3.4.2 powyżej.
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3.6.

Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, ze wskazaniem
waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda

Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
a)

akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy
ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie
począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od 01 stycznia roku obrotowego poprzedzającego
bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów
wartościowych,
b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu
dywidendy ustalonym w uchwale Walne Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy, w
którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od
dnia 01 stycznia tego roku obrotowego.
Dywidenda wypłacana będzie w walucie polskiej
3.7.

Wskazanie praw z oferowanych papierów wartościowych, sposobu oraz podmiotów
uczestniczących w ich realizacji, w tym wypłaty przez emitenta świadczeń pieniężnych, a także
zakresu odpowiedzialności tych podmiotów wobec nabywców oraz emitenta
3.7.1.

Prawa związane z akcjami Emitenta

3.7.1.1 Prawo do dywidendy
Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom (prawo do dywidendy). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie
pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Spółki nie przewiduje żadnych
przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości.
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu
dywidendy. W spółce niepublicznej uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym
przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, przy czym statut może upoważnić walne
zgromadzenie do określenia dnia dywidendy, który nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch
miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut Emitenta zawiera takie upoważnienie.
Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego
zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.
W spółce publicznej dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie.
Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy
miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych
trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.
Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobiegania
podwójnemu opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z
dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia
zryczałtowanego podatku dochodowego tzw. certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł
polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy
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ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące
wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent
udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które
przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać
stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza tym
nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy
będących nierezydentami.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone
z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 §1 KSH). Zgodnie z art. 396 § 1
KSH, należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy,
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Przepisy prawa nie zawierają innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia,
częstotliwości oraz akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.
3.7.1.2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH).
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na
szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji
imiennych (art. 4061 KSH). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki
publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406 2
KSH). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie
wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406 3 § 2
KSH). Zaświadczenie to zawiera: firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer
zaświadczenia; liczbę akcji; rodzaj i kod akcji; firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała
akcje; wartość nominalną akcji; imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji; siedzibę (miejsce
zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji; cel wystawienia zaświadczenia; datę i miejsce wystawienia
zaświadczenia; podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia (art. 4063 § 3 KSH). Akcjonariusz spółki
publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a
dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 4064 KSH).
W spółce niepublicznej walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co
najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw
tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w
walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed
odbyciem walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki
niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego
zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na
terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
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wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.
2. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika (art.
412 § 1 KSH). Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH), w Spółce brak jest
akcji uprzywilejowanych.
W spółce niepublicznej członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym
zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej,
likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej
spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik
ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia
konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone (art. 4122 § 3 KSH). Pełnomocnik taki
głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza (art. 412 2 § 4 KSH).
3. Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i
zgłaszania projektów uchwał (art. 399 - 401 KSH).
a) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym
co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze
wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH).
b) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom posiadającym
co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). Statut Spółki nie wprowadza
niższego progu niż wynikający z KSH. W żądaniu zwołania Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy
wnoszone pod jego obrady. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie
zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza
przewodniczącego tego zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę
rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których
zostało zwołane Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia
kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia (art. 400 § 4 KSH).
c) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki
przysługuje prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. W spółce niepublicznej żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście
dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej żądanie to powinno zostać zgłoszone
Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W żądaniu
należy zamieścić uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
może zostać złożone w postaci elektronicznej (art. 401 § 1 KSH).
d) Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).
4. Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
5. KSH przewiduje prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–
427 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes
Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko
Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia przysługuje:
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a) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu;
wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemych,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania
Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
Termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak
niż sześć miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 1 KSH). W przypadku spółki publicznej termin do
wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy
miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH).
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 § 1 KSH). Powództwo o stwierdzenie
nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia musi być wniesione w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym
uprawniony powziął wiadomość o uchwale, nie później jednak niż z upływem dwóch lat od dnia powzięcia
uchwały (art. 425 § 2 KSH). 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 KSH).
6. Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze
głosowania oddzielnymi grupami. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za
wyjątkiem akcji niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
7. Akcjonariusze mają prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa,
w szczególności zgodnie z art. 428 KSH podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do
udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny
sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas
obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego
o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art. 429 KSH).
8. Akcjonariusze mają prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z badania
najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH). Akcjonariusz ma
prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 KSH).
9. Akcjonariusz ma prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca
nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery
akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 1 1
KSH).
10. Akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym
Zgromadzeniu mają prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez
wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego
członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
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11. Akcjonariusze mają prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez
Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz z pełnomocnictwami udzielonym przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole
należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić
powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”
oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego
Zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do
księgi protokołów.
3.7.1.3. Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy
Akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby
posiadanych akcji (prawo poboru) przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH. Akcjonariusz
może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa
poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia
prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Powyższych wymogów nie
stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale lub gdy uchwała stanowi, że
nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru,
nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Stosownie do treści art. 447 § 1 KSH pozbawienie prawa
poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego wymaga uchwały walnego zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 § 2. Statut może upoważniać
zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Statut Spółki zawiera
upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz do
pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej.
3.7.1.4. Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji
Akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
3.7.1.5. Postanowienia w sprawie umorzenia akcji
W przypadku gdy Statut tak stanowi akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia
przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) (art. 359 § 1 KSH).
Statut Emitenta zawiera w §11 postanowienia dotyczące umorzenia przymusowego oraz dobrowolnego.
3.7.2.
Pozostałe główne prawa korporacyjne
1. Akcjonariusze mają prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach
określonych w art. 486 i 487 KSH, 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.
2. Akcjonariusze mają prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki
bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art.
540 § 1 KSH (przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
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3. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której
należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń,
wysokość dokonanych wpłat, a także na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę
wraz z datą wpisu (art. 341 § 1 KSH). Akcjonariusze mają prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania
odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).
4. Akcjonariusze mają prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła
informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz
może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz
odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).
3.8.

Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Dane historyczne na temat dywidendy
Za lata obrotowe 2017-2019 Emitent nie wypłacał dywidendy. Cały wypracowany w 2019 r. zysk netto był
przeznaczany na kapitał zapasowy, natomiast w latach 2017-2018 Spółka osiągnęła stratę netto. Również rok
2020 Emitent zakończył stratą netto.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy
Spółka nie posiada sformalizowanej polityki w zakresie wypłaty dywidendy.
W kolejnych latach Zarząd planuje rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 30-50% wypracowanego
zysku w formie dywidendy. Decyzje w tym zakresie Zarząd będzie podejmował po zakończeniu każdego roku
obrotowego. Każdorazowo rekomendacja uwzględniać będzie m.in. wysokość posiadanych przez Spółkę środków
finansowych, wysokość wypracowanego zysku, ewentualne plany i potrzeby inwestycyjne oraz możliwości i koszt
pozyskania przez Emitenta finansowania dłużnego.
Niezależnie od rekomendacji Zarządu ostateczna decyzja co do podziału zysku należeć jednak będzie do Walnego
Zgromadzenia.
3.9.

Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem papierami
wartościowymi, w tym wskazania płatnika podatku

W Dokumencie ofertowym zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z
posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad
świadczonych przez doradców podatkowych.
3.9.1.
Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
Zgodnie z art. 30b ust. 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych z
odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw
wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji), z odpłatnego zbycia udziałów w
spółdzielni oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w
postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego
dochodu.
Dochodem, o którym mowa w powyżej, jest osiągnięta w roku podatkowym:
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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, 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 odpłatnego zbycia udziałów (akcji) albo udziałów w
spółdzielni a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust.
1 pkt 38 i 38c,



różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 a kosztami uzyskania
przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,



różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej
powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę
kapitałową a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1ł.

Przepisów powyższych nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), udziałów w spółdzielni, papierów
wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w
wykonywaniu działalności gospodarczej.
Zasady opodatkowania opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z
właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest
możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.
Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego
podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody
uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których
mowa wart.24ust.14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z
realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji)
współce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo
lub jego zorganizowana część oraz odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy.
Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie od dnia 15 lutego
do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom
skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym
dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów
(przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19%
zryczałtowany podatek dochodowy. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału
w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy.
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Zgodnie z art. 41 ust. 4d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zryczałtowany podatek dochodowy
z tytułu dywidendy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla
podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z
papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na rzecz podatnika następuje
za pośrednictwem tych podmiotów.
W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego płatnicy pobierają zryczałtowany podatek
dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu
wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego , albo w przypadku braku wymogu rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu tego kapitału, a w
spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu funduszu udziałowego (art.
41 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy przekazują kwoty
zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek
- na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź
miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. W terminie do końca stycznia roku
następującego po roku podatkowym płatnicy są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca
zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź
miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru.
Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w zakresie papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego w
zakresie dywidendy są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych
tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji
posiadacza rachunku zbiorczego.
3.9.2.
Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Dochodem ze sprzedaży akcji, praw poboru i praw do akcji, podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy
przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Dochód ze sprzedaży akcji stanowi
odrębne źródło przychodów, a dochody uzyskiwane z tego źródła nie łączą się z pozostałymi dochodami
podatnika. Zgodnie z art. 19 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek wynosi 19%
podstawy opodatkowania lub 9% podstawy opodatkowania w przypadku: i) małych podatników, ii) podatników
rozpoczynających działalność - w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
Zgodnie z art. 19 ust. 1a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik, który został utworzony:
1) w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną
spółkę, albo
2) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną, albo
3) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które
wniosły na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną
część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie
równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok
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podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych
składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14, albo
4) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
wnoszące, tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez
te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały
udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników, albo
5) przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w
roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim
następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo,
zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości
przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok
podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych
składników oblicza się, stosując odpowiednio przepisy art. 14
- nie stosuje przepisu ust. 1 pkt 2 (obniżona stawka podatkowa) w roku podatkowym, w którym rozpoczął
działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.
Zgodnie z art. 19 ust. 1b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się
do podatkowych grup kapitałowych.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy są obowiązani wpłacać na
rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.
Podatnicy mogą również deklarować dochód (stratę) w sposób uproszczony na zasadach określonych w art. 25
ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo
niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby
podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Stosownie do art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody (przychody) podatników
podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na terytorium Polski posiadają siedzibę lub zarząd, uzyskane z
tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości
19% uzyskanego przychodu.
Art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego przychody
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z
tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1)
2)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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
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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 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku
osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania
tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości
określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze
zwolnienia.
Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr
1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z
18.08.2003), dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacanych przez spółki, o
których mowa w pkt 1 powyżej, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w pkt 3
powyżej bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, ustala się w wysokości nie
mniejszej niż 25%. Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w
załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej zasady te mają zastosowanie, jeżeli
bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 powyżej będzie nie mniejszy niż 25%.
Na podstawie art. 26 ust. 1f Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie powyższego
zwolnienia jest możliwe pod warunkiem przedstawienia przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) pisemnego
oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności z tytułu dywidend spełnione zostały warunki
pozwalające na zastosowanie zwolnienia określone w art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych, tj. że spółka otrzymująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Na mocy art. 26 ust. 1 i 3 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazane w tym przepisie podmioty, które dokonują wypłat
należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane – jako płatnicy – pobierać w dniu dokonania
wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy. Kwoty podatku przekazane zostają w terminie do 7 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym został on pobrany, na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego
naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania. W terminie
przekazania kwoty pobranego podatku płatnicy są obowiązani przesłać podatnikowi informację o wysokości
pobranego podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Dodatkowo, zgodnie z art. 26a Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku
podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26 Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego
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naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika wykonuje swoje zadania, roczne deklaracje
sporządzone według ustalonego wzoru.
W przypadku wypłat przez osoby prawne należności z tytułu dywidend oraz dochodów uzyskiwanych z papierów
wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych obowiązek
pobrania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego, stosuje się do podmiotów prowadzących rachunki
papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za pośrednictwem tych
podmiotów (art. 26 ust. 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Płatnicy pobierają zryczałtowany
podatek dochodowy w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych
lub posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem
rezydencji (art. 26 ust. 2 d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
3.9.3.
Opodatkowanie dochodów (przychodów) podmiotów 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) i
- 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 dla
celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 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.
Art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego przychody
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z
tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1)

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

40

Dokument ofertowy BVT S.A.

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 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w pkt 3,
nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów
(akcji), w wysokości określonej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku
osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania
tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości
określonej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w pkt 2, jest obowiązana do
zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła
prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze
zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz
inwestorów zagranicznych kwoty dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
podlegają opodatkowaniu w Polsce.
3.9.4.
Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi od spadków i darowizn
podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:


dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego,



darowizny, polecenia darczyńcy.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje:


przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;



przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą
wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;



przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia;



przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu
stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu
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zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego
poświadczenia spadkowego;


przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu
notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia
przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej
formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do
grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały
nabyte rzeczy i prawa majątkowe.
3.9.5.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku sprzedaż praw
majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne,
jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego
- w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt 9 Ustawy o Obrocie, przez obrót zorganizowany
rozumie się obrót papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi dokonywany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu.
W innych przypadkach, zbycie 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, zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych jest kupujący.
Ponadto, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podatkiem
od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne (inne niż umowa spółki i jej zmiany):
- w zakresie w jakim są one opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub
- jeżeli przynamniej jedna ze stron jest zwolniona z podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności,
z wyjątkiem – między innymi – umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.
3.9.6.
Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ordynacji podatkowej płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku
obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu
– odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik odpowiada za te należności
całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika. Przepisów o odpowiedzialności
płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie
został pobrany z winy podatnika. W przypadku niewywiązywania się przez płatnika ze swoich obowiązków może
on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej.
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3.10.

Wskazanie stron umów o gwarancję emisji oraz istotnych postanowień tych umów, w przypadku
gdy Emitent zawarł takie umowy

Na Dzień Dokumentu ofertowego Emitent nie zawarł i nie planuje zawarcia umowy o gwarancję emisji.
3.11.

Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych

3.11.1.
Warunki oferty
Akcje serii H są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w trybie oferty publicznej, o której
mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia 2017/1129. Na podstawie art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, Spółka
zwolniona jest z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego w związku z ww. ofertą. Wartość oferty wynosi
bowiem nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać
z tytułu takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż
100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. W związku z taką ofertą konieczne jest udostępnienie
dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, którego treść określa art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie.
Dokument taki zawiera co najmniej podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym
informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich
oferty; podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów
wartościowych; podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka; oświadczenie emitenta o
odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. Niniejszy Dokument ofertowy zawierający ww.
informacje i oświadczenie został udostępniony na stronie internetowej Emitenta (www.bvtsa.com.pl).
Dokument ofertowy nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru
Finansowego.
Na podstawie Dokumentu ofertowego w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 2.926.667 (dwa miliony
dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela BVT S.A serii H
(Akcje Oferowane), o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
Cena Emisyjna Akcji serii H została ustalona Uchwałą Zarządu nr 1/06/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. i wynosi
0,70 zł za jedną akcję.
Informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w treści Dokumentu ofertowego lub znaczących
czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia
Dokumentu ofertowego do publicznej wiadomości lub o których Emitent powziął wiadomość po tym
udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu ofertowego będą udostępniane do publicznej
wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia o
nim informacji, w formie aneksu do Dokumentu ofertowego w sposób, w jaki został udostępniony Dokument
ofertowy, tj. na stronie internetowej Emitenta: www.bvtsa.com.pl.
Informacje powodujące zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu ofertowego lub
informacji w zakresie organizacji lub przeprowadzenia subskrypcji nie mające charakteru aneksu będą
udostępniane do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób w jaki został
udostępniony Dokument ofertowy.
Oferta Publiczna Akcji serii H odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumencie ofertowym, który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Akcjach
serii H, ich ofercie i Emitencie.
Oferta Publiczna przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy. Zgodnie z
Uchwałą nr 1/06/2021 Zarządu Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. podjętą za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną
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uchwałą nr 3/06/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. dotychczasowi Akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni w całości
prawa poboru Akcji serii H.
Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności oraz z Akcjami serii H nie
są związane żadne obowiązki świadczeń dodatkowych.
3.11.2.
Grupa inwestorów, do których Oferta jest kierowana
Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje serii H są:
 osoby fizyczne i osoby prawne, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego,
z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu Regulacji S),
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci jak i nierezydenci
w rozumieniu Prawa Dewizowego, z wyjątkiem osób amerykańskich (ang. „U.S. person” w rozumieniu
Regulacji S),
 zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami
zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje serii H.
Akcje serii H oferowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nierezydenci zainteresowani
objęciem Akcji Oferowanych powinni zapoznać się z odpowiednimi postanowieniami prawa obowiązującymi w
kraju ich zamieszkania/siedziby lub rejestracji.
Oferta nie jest podzielona na transze.
3.11.3.
Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży
Oferta Publiczna Akcji serii H zostanie przeprowadzona w następujących terminach:
Przyjmowanie zapisów

1 lipca – 31 sierpnia 2021 r.

Planowany przydział Akcji serii H

w terminie 14 dni od zamknięcia subskrypcji

Spółka może podjąć decyzję o zmianie terminów Oferty Publicznej Akcji serii H zarówno przed jak i po rozpoczęciu
przyjmowania zapisów.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo zarówno do wydłużenia terminów
przyjmowania zapisów, w sytuacji gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi zapisami będzie
mniejsza, niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej, jak i skrócenia terminów przyjmowania
zapisów, w szczególności gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych złożonymi Zapisami będzie co najmniej
równa liczbie Akcji Oferowanych. Stosownie do art. 438 § 1 KSH termin do zapisywania się na Akcje Oferowane
nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.
W przypadku zmiany terminów zapisów do publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja,
poprzez udostępnienie komunikatu aktualizującego do Dokumentu ofertowego podanego do publicznej
wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Dokument ofertowy.
W przypadku zmiany terminu przydziału, stosowna informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości w
drodze komunikatu aktualizacyjnego podanego do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony
Dokument ofertowy, nie później niż w dniu upływu tego terminu.
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W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji aneksu do Dokumentu ofertowego
dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których
Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Spółka dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału
Akcji Oferowanych tak, aby Subskrybenci, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed udostępnieniem
aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie 2 Dni Roboczych od dnia
udostępnienia aneksu.
3.11.4.
Zasady, miejsca i terminy składania zapisów oraz termin związania zapisem
Wzór Formularza zapisu na Akcje serii H stanowi załącznik nr 4 do Dokumentu ofertowego.
Zapisy będą przyjmowane w terminach wskazanych w punkcie 3.11.3 Dokumentu ofertowego.
Zapisy na Akcje serii H składane będą po Cenie Emisyjnej Akcji serii H. Zapisy można składać na nie mniej niż 1.000
Akcji serii H i nie więcej niż liczba Akcji Oferowanych. Inwestor ma prawo do złożenia kilku zapisów, które łącznie
nie mogą przekroczyć liczby Akcji Oferowanych. Zapisy opiewające na wyższą liczbę akcji będą traktowane jak
zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych.
Inwestor powinien wypełnić wzór Formularza zapisu na Akcje serii H, który następnie powinien zostać podpisany
w 3 egzemplarzach (jeden dla Inwestora, jeden dla Spółki i jeden dla celów rejestracyjnych) przez Inwestora (w
przypadku osób fizycznych) albo przez osoby uprawnione do reprezentowania Inwestora. Spółka dopuszcza
możliwość złożenia Zapisu przez właściwie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać
udzielone z podpisem notarialnie poświadczonym albo w obecności przedstawiciela Spółki.
Wypełnione i podpisane 3 egzemplarze Zapisu powinny zostać wysłane na adres Spółki: ul. Słoneczna 28-30, 33100 Tarnów.
Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest złożyć również aktualny odpis z odpowiedniego
rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca
w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej obowiązana jest złożyć również akt
zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz
umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.
Na dowód przyjęcia zapisu Inwestor otrzymuje potwierdzony przez Spółkę jeden egzemplarz złożonego Zapisu,
który zostanie odesłany na adres Inwestora.
Zapis na akcje może zostać złożony również w postaci elektronicznej. W takim przypadku konieczne jest
wypełnienia formularza udostępnionego na stronie internetowej Spółki: www.bvtsa.com.pl i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zapis subskrypcji
powinien być złożony Spółce poprzez wysłanie na adres: inwestor@bvtsa.com.pl. Przyjęcie zapisu w postaci
elektronicznej zostanie poświadczone przez Emitenta w formie maila przesłanego w odpowiedzi na przesłany
Zapis.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza Zapisu na Akcje serii H ponosi
Inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane
pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne. Złożenie Zapisu oznacza
przyjęcie przez Inwestora warunków Oferty Publicznej zawartych w Dokumencie ofertowym.
Inwestor jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji serii H, ogłoszenia niedojścia emisji do skutku
albo odwołania Oferty, z zastrzeżeniem przypadku opisanego w punkcie 3.11.6 niniejszego Dokumentu
ofertowego.
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Podstawy przydziału Akcji serii H zostały szczegółowo opisane w punkcie 3.11.7 Dokumentu ofertowego.
Przydzielone Akcje serii H zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, wskazanym w Dyspozycji
Deponowania.
Składanie Dyspozycji Deponowania
Inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest złożyć wraz z zapisem na Akcje Oferowane nieodwołalną
Dyspozycję Deponowania Akcji Oferowanych, która umożliwi zapisanie na rachunku papierów wartościowych
Inwestora wszystkich Akcji Oferowanych, które zostały mu przydzielone.
Dyspozycja Deponowania złożona przez Inwestora nie może być odwołana.
3.11.5.

Zasady, miejsca i terminy dokonywania wpłat oraz skutki prawne niedokonania wpłaty w
oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej
Warunkiem skutecznego złożenia zapisu na Akcje Serii H jest jego opłacenie w kwocie wynikającej z iloczynu
liczby Akcji Serii H objętych Zapisem i ich Ceny Emisyjnej. Oznacza to, iż Inwestor, w szczególności w przypadku
wpłaty przelewem lub wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych, musi dokonać wpłaty ze stosownym
wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonania innych podobnych
czynności. Zaleca się, aby Inwestor zasięgnął informacji w zakresie czasu trwania określonych czynności w
obsługującej go instytucji finansowej i podjął właściwe czynności uwzględniając czas ich wykonania.
Zwraca się uwagę Inwestorów, iż ponoszą oni wyłączną odpowiedzialność z tytułu wniesienia wpłat na Akcje Serii
H. W szczególności dotyczy to opłat i prowizji bankowych oraz terminów realizacji przez bank przelewów.
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu.
Wpłata na Akcje Serii H dokonywana jest przelewem w złotych w wysokości odpowiadającej subskrybowanej
liczbie akcji, w taki sposób, aby przed przydziałem wpłynęła na rachunek Spółki prowadzony przez bank BPS
numer: 37 1930 1839 2650 0623 6258 0010 z podanym w tytule wpłaty: nazwa subskrybenta, oraz dopiskiem:
„wpłata na Akcje BVT S.A.”.
Brak pełnej wpłaty w terminie skutkować może nieprzydzieleniem żadnej Akcji Oferowanej. W przypadku
dokonania wpłaty niepełnej Spółka może przydzielić Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z wniesionej wpłaty.
3.11.6.

Informacja o uprawnieniach zapisujących się osób do uchylenia się od skutków prawnych
złożonego zapisu wraz z warunkami, jakie muszą być spełnione, aby takie uchylenie było
skuteczne
Prawo do uchylenia się od skutków prawnych Zapisu przysługuje w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu
ofertowego.
Jeżeli po rozpoczęciu Publicznej Oferty zostanie udostępniony do publicznej wiadomości aneks dotyczący
zdarzenia, okoliczności lub czynników, mogących mieć wpływ na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po
udostępnieniu do publicznej wiadomości Dokumentu ofertowego, a przed dokonaniem przydziału papierów
wartościowych, o których Emitent powziął wiadomość przed przydziałem, inwestor, który złożył zapis na Akcje
serii H przed udostępnieniem aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, składając Spółce
oświadczenie na piśmie w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu. Tym samym Emitent jest
obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji serii H w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia
się od skutków prawnych złożonego zapisu na Akcje serii H.
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Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu nie dotyczy przypadków, gdy aneks jest
udostępniany w związku z błędami w treści Dokumentu ofertowego lub czynnikami, o których Emitent powziął
wiadomość po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych.
Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji serii H, przestaje być związany Zapisem z chwilą dokonania ich
przydziału.
3.11.7.
Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych
Przydział planowany jest w dniu wskazanym w punkcie 3.11.3 Dokumentu ofertowego.
Podstawę przydziału Akcji serii H stanowi prawidłowo złożony i opłacony Zapis, zgodnie z zasadami opisanymi w
Dokumencie ofertowym.
Przydział zostanie dokonany przez Zarząd zgodnie z poniższymi zasadami.
W przypadku, gdy liczba Akcji Serii H, na które złożono Zapisy, będzie niższa lub równa liczbie Akcji Oferowanych,
Akcje Serii H zostaną przydzielone wszystkim Inwestorom stosownie do złożonych Zapisów.
W przypadku, gdy popyt na Akcje Serii H będzie wyższy od liczby Akcji Oferowanych, wówczas Inwestorom
zostaną przydzielone Akcje Serii H wedle uznania Zarządu. Zarząd przy dokonywaniu przydziału może wziąć pod
uwagę wielkość złożonych zapisów, czy też kolejność ich złożenia.
O liczbie przydzielonych akcji Inwestor zostanie poinformowany przez Spółkę.
Po dokonaniu przez Emitenta przydziału Akcji serii H i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, Zarząd
podejmie działania mające na celu zarejestrowanie akcji w KDPW i zapisanie ich na rachunkach papierów
wartościowych podmiotów, którym przydzielono Akcje Oferowane.
3.11.8.
Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot
Zwrot wpłat na Akcje Oferowane dokonanych na Zapisy, co do których Inwestorzy uchylili się od skutków
prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu ofertowego, zostanie dokonany zgodnie z
dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia oświadczenia o
uchyleniu się od skutków prawnych zapisu na Akcje Oferowane.
W przypadku niedojścia Oferty Publicznej Akcji serii H do skutku, zwrot wpłaconych przez Inwestorów środków
dokonany zostanie zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia
ogłoszenia przez Spółkę o niedojściu Oferty Publicznej Akcji serii H do skutku.
Zwrot nadpłaconych kwot oraz zwrot środków pieniężnych Inwestorom zapisującym się na Akcje Oferowane,
którym nie przydzielono Akcji serii H, lub których Zapisy zostały zredukowane, nastąpi w terminie 5 Dni
Roboczych od dokonania przydziału Akcji Oferowanych zgodnie z dyspozycją wskazaną na formularzu Zapisu
Zwroty środków następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków poniesionych
przez Inwestora w związku z zapisem na Akcje Oferowane i zostaną pomniejszone o ewentualne koszty przelewu.
3.11.9.

Przypadki, w których Oferta może nie dojść do skutku lub Emitent może odstąpić od jej
przeprowadzenia
Oferta Publiczna Akcji serii H nie dojdzie do skutku w następujących przypadkach:
 nie zostanie subskrybowana i należycie opłacona co najmniej 1 (słownie: jedna) akcja serii H,
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 w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarząd nie złoży w sądzie rejestrowym wniosku o
rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji Akcji serii H, albo
 uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie wpisu do rejestru podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji Akcji serii H.
Wpłacone środki zostaną zwrócone Inwestorom na wskazane przez nich rachunki w terminie 5 Dni Roboczych od
dnia powzięcia przez Spółkę informacji o niedojściu do skutku emisji Akcji serii H. Wpłaty zostaną zwrócone bez
jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
Na Dzień Dokumentu ofertowego Zarząd Spółki nie przewiduje zawieszenia Oferty Publicznej ani jej odwołania.
Niemniej jednak Emitent zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania Publicznej Oferty po jej
rozpoczęciu (tj. po Dniu Dokumentu ofertowego).
Do dnia rozpoczęcia przyjmowania Zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo wycofaniu oferty
bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo
odwołaniu Oferty tylko, gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia
oferty lub jej odwołania. Do czynników takich zaliczyć należy w szczególności zdarzenia lub zjawiska, które
mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na powodzenie Oferty lub na cenę akcji Emitenta lub powodować
podwyższone ryzyko inwestycyjne dla obejmujących Akcje serii H. Sytuacja taka może mieć miejsce w
szczególności, gdy: (i) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej
kraju, świata lub Emitenta, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub
na dalszą działalność Emitenta, (ii) wystąpią nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na
działalność operacyjną Emitenta, (iii) lub wystąpią inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, iż
przeprowadzenie Oferty Publicznej i przydzielenie Akcji Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe dla
Emitenta.
Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty Publicznej zostanie podjęta przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów to
informacja o zawieszeniu Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie
komunikatu aktualizującego na stronach internetowych Emitenta: www.bvtsa.com.pl.
Gdy informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów, wówczas zostanie
przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Dokumentu ofertowego, który zostanie udostępniony
na stronach internetowych Emitenta: www.bvtsa.com.pl.
W przypadku zawieszenia Oferty Akcji serii H w trakcie trwania subskrypcji złożone Zapisy zostają przez Emitenta
uznane za wiążące, a wpłaty na akcje nie podlegają automatycznemu zwrotowi subskrybentom. Osoby, które
złożyły Zapis mają natomiast prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu w terminie 2 Dni
Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do Dokumentu ofertowego, na podstawie, którego Oferta jest
zawieszana. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone
Emitentowi. Środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w sposób, o którym mowa
w punkcie 3.11.8 Dokumentu ofertowego.
Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu przydziału Akcji
Oferowanych.
Podjęcie przez Spółkę decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania nowych
terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej wiadomości w terminie późniejszym w
trybie komunikatu aktualizującego z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty nastąpiło po rozpoczęciu
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przyjmowania Zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż trzy miesiące od dnia otwarcia Publicznej
Subskrypcji.
Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w trybie, w jakim został
opublikowany Dokument ofertowy.
W przypadku odwołania Oferty Akcji serii H w trakcie trwania subskrypcji, Inwestorzy przestają być związani
złożonymi Zapisami na akcje, a środki pieniężne przekazane tytułem wpłaty na akcje podlegają zwrotowi w
sposób, o którym mowa w punkcie 3.11.8 Dokumentu ofertowego.
W przypadku odwołania Oferty Publicznej ważność udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu
ofertowego wygasa z dniem ogłoszenia przez Emitenta informacji o odwołaniu oferty publicznej.
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub
subskrypcją na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące
w tej ofercie lub subskrypcji w imieniu lub na zlecenie emitenta, lub oferującego albo uzasadnionego podejrzenia,
że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:


nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerwanie jej przebiegu, na
okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych; lub



zakazać rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub



opublikować, na koszt emitenta lub oferującego, informację o niezgodnym z prawem działaniu w
związku z ofertą publiczną lub subskrypcją.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą,
dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub
inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub
oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu
zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży
albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do
usunięcia tych naruszeń.
Ponadto, na mocy art. 18 Ustawy o Ofercie, KNF może zastosować powyżej przytoczone sankcje również gdy:
1) Oferta Publiczna lub subskrypcja dokonywane na podstawie Oferty Publicznej, lub wprowadzenie akcji
do obrotu w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów;
2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego
Emitenta;
3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych Emitenta lub też w świetle
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub
4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów
istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone wadą prawną
mającą istotny wpływ na ich ocenę.
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3.11.10.

Sposób i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobie i terminie
zwrotu wpłaconych kwot lub o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu
W przypadku dojścia do skutku Oferty Publicznej informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej
wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po dokonaniu przydziału, w formie raportu
bieżącego.
W przypadku niedojścia do skutku Oferty Publicznej informacja o tym fakcie zostanie przekazana do publicznej
wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po powzięciu tej informacji przez Emitenta, w
formie raportu bieżącego.
Informacja o odwołaniu Oferty Publicznej przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane
zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia
przyjmowania Zapisów na Akcje serii H w sposób, w jaki został udostępniony Dokument ofertowy, tj. na stronie
internetowej Spółki: www.bvtsa.com.pl.
Informacja o odstąpieniu lub zawieszeniu Oferty Publicznej po rozpoczęciu zapisów na Akcje Oferowane zostanie
podana do publicznej wiadomości niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po podjęciu takiej decyzji,
w formie aneksu do Dokumentu ofertowego, który zamieszczone zostanie w sposób w jaki został udostępniony
Dokument ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki: www.bvtsa.com.pl.
W przypadku zawieszenia przeprowadzenia Oferty Publicznej po rozpoczęciu przyjmowania Zapisów na Akcje
Oferowane, wszystkie złożone Zapisy pozostaną skuteczne, przy czym osoby, które złożyły Zapisy, będą mogły
uchylić się od skutków swojego oświadczenia woli w terminie 2 Dni Roboczych od dnia udostępnienia aneksu do
Dokumentu ofertowego zawierającego informację o zawieszeniu Oferty Publicznej (szczegółowe informacje o
prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu w przypadku publikacji aneksu do Dokumentu ofertowego
zostały wskazane w punkcie 3.11.6 Dokumentu ofertowego).

50

Dokument ofertowy BVT S.A.

4.

Dane o Emitencie
4.1.

Podstawowe dane o Emitencie

Nazwa (firma):

BVT Spółka Akcyjna

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Tarnów

Adres:

ul. Słoneczna 28-30, 33-100 Tarnów

Numer telefonu:

+48 (14) 657 50 71

Numer faksu:

Spółka nie używa faksu

Adres głównej strony internetowej:

www.bvtsa.com.pl

Adres poczty elektronicznej:

sekretariat@bvtsa.com.pl

Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej
(REGON):

243210870

Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej (NIP):

9930653149

Numer KRS:

0000525241

4.2.

Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony

Czas trwania Emitenta jest nieoznaczony.
4.3.

Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie KSH. Spółka powstała w
wyniku przekształcenia BVT sp. z o.o. w spółkę akcyjną, w trybie art. 551-570 i 577-580 KSH. Uchwałę o
przekształceniu podjęło zgromadzenie wspólników BVT sp. z o.o. w dniu 16 września 2014 roku.
4.4.

Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku gdy
emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i
numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

Postanowienie o wpisie Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wydał Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000525241 w dniu 1 października 2014 r.
Poprzednik prawny Emitenta - BVT spółka z ograniczona odpowiedzialnością – została wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000478809 w dniu 4 października 2013 r.
Emitent nie jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia.
4.5.

Krótki opis historii Emitenta

13 marca 2013

zawiązanie BVT sp. z o.o., powołanie Zarządu

23 sierpnia 2013

zawarcie umowy inwestycyjnej z WindykacjaPL Leszek Wróblewski, której celem było
nabycie pakietu wierzytelności PKP Przewozy Regionalne

4 października 2013

wpisanie BVT sp. z o.o. do KRS
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10 czerwca 2014

zawarcie umowy zlecenia windykacji z WindykacjaPL sp. z o.o. w celu windykacji przez
Spółkę pakietów wierzytelności

11 czerwca 2014

zakup pakietu wierzytelności – 35 000 sztuk wierzytelności o łącznej wartości
nominalnej wartości 12,2 mln złotych

1 października 2014

rejestracja przekształcenia BVT sp. z o.o. w spółkę akcyjną

14 października 2014

zakup pakietu wierzytelności – 175 842 sztuk wierzytelności o łącznej wartości
nominalnej 59,4 mln złotych

16 grudnia 2014

sprzedaż przez Spółkę wierzytelności z transportu kolejowego o wartości nominalnej 7
mln złotych

10 lutego 2015

zakończenie subskrypcji akcji serii C, w której objętych zostało 20 000 akcji o wartości
nominalnej 5 zł każda

21 września 2015

zawarcie umowy ramowej przelewu wierzytelności pochodzących z branży
telekomunikacyjnej oraz podpisanie dwóch porozumień do umowy na łączną wartość
nominalną wierzytelności 3,2 mln zł

29 września 2015

debiut Spółki na NewConnect

4 listopada 2015

sprzedaż przez Spółkę wierzytelności pochodzących z transportu kolejowego o
wartości nominalnej 7 mln zł

luty 2016

podjęcie współpracy z kolejnym operatorem telekomunikacyjnym w zakresie odkupu
wierzytelności

1 czerwca 2016

zakończenie emisji obligacji serii A, przydzielono obligacje o wartości nominalnej 3 077
000,00 zł

14 czerwca 2016

rejestracja połączenia Emitenta ze spółką Windykacja PL sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie.

14 lipca 2016

zakup pakietu wierzytelności pochodzącego z sektora masowego transportu
miejskiego, zawierającego należności wobec pasażerów korzystających z przewozu
tramwajem lub autobusem bez ważnego biletu – łączna wartość nominalna nabytych
wierzytelności 2,25 mln zł

31 sierpnia 2016

zakończenie emisji obligacji serii B, przydzielono obligacje o wartości nominalnej
1 572 000,00 zł

20 września 2016

zakup wierzytelności pochodzącej z sektora bankowego, zabezpieczonej hipotecznie
– wartość nabytej wierzytelności 8 mln zł

2016-2018

intensywne zakupy nowych portfeli wierzytelności z obszaru telekomunikacji i
transportu masowego, a następnie bankowego (zabezpieczonych hipotecznie)

20 kwietnia 2017

zakończenie emisji obligacji serii C, przydzielono obligacje o wartości nominalnej
3 000 000,00 zł
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5 lipca 2017

zakończenie emisji obligacji serii D, przydzielono obligacje o wartości nominalnej
2 000 000,00 zł

20 grudnia 2017

zakończenie emisji obligacji serii E, przydzielono obligacje o wartości nominalnej
1 230 000,00 zł

27 sierpnia 2018

przejęcie we władanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, która została przysądzona prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego
w Wejherowie I Wydział Cywilny z dnia 13 czerwca 2018 r.

28 sierpnia 2018

zawarcie ugody z dłużnikami w formie aktu notarialnego "datio in solutium", na mocy
której na Spółkę została przeniesiona własność nieruchomości w zamian za
zwolnienie z długu

14 listopada 2018

zawarcie umowy z podmiotem działającym w sektorze telekomunikacyjnym na
prowadzenie w jego imieniu i na jego rzecz windykacji pozasądowej roszczeń
pieniężnych

27 listopada 2018

sprzedaż za 350 tys. zł nieruchomości przejętej we władanie w dniu 27 sierpnia 2018
r.

28 listopada 2018

zakończenie emisji obligacji serii F, przydzielono obligacje o wartości nominalnej 440
000,00 zł

23 stycznia 2019

zakończenie emisji obligacji serii G, przydzielono obligacje o wartości nominalnej 200
000,00 zł

15 marca 2019

zakończenie emisji obligacji serii H, przydzielono obligacje o wartości nominalnej
1 451 000,00 zł

19 kwietnia 2019

zakończenie emisji obligacji serii I (przydzielono obligacje o wartości nominalnej
500 000,00 zł) oraz serii I1 (przydzielono obligacje o wartości nominalnej
1 130 000,00 zł)

21 listopada 2019

zawarcie na 6 miesięcy dwóch umów dotyczących windykacji na zlecenie klienta
wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,2 mln zł z sektora komunikacyjnego

30 grudnia 2019

zakończenie emisji obligacji serii J, przydzielono obligacje o wartości nominalnej
1 000 000,00 zł

9 stycznia 2020

do Spółki wpłynęło postanowienie sądu o przysądzeniu na jej rzecz za cenę blisko
205 tys. zł prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
gospodarczym stanowiącej zabezpieczenie jednej z wierzytelności z sektora
bankowego

30 stycznia 2020

sprzedaż za kwotę 160 tys. zł nieruchomości, której własność została przeniesiona na
Spółkę w 2018 r. w zamian za zwolnienie z długu

4 września 2020

zakończenie emisji obligacji serii K, przydzielono obligacje o wartości nominalnej
1 451 000,00 zł
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11 stycznia 2021

rozpoczęcie rozmów z podmiotem zainteresowanym współpracą lub inwestycją w
Spółkę, których celem jest analiza oraz ewentualnie podjęcie decyzji w zakresie
wyboru kierunku dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej działalności

12 lutego 2021

zakończenie emisji obligacji serii L, przydzielono obligacje o wartości nominalnej
1 000 000,00 zł

13 kwietnia 2021

zawarcie porozumienia, którego przedmiotem jest wstępne ustalenie warunków
zbycia przedsiębiorstwa BVT w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego tj.:
zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych
przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej

2020-2021

zawarcie szeregu umów, w tym dotyczących windykacji wierzytelności na zlecenie
klientów oraz kolejnych umów nabycia wierzytelności

4.6.

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

Rodzaje i wartość kapitałów własnych Emitenta na 31 marca 2021 r. przedstawia poniższa tabela:
Wyszczególnienie (dane w zł)

31.03.2021

Kapitał (fundusz) własny

2.553.770,47

Kapitał (fundusz) podstawowy

1.107.333,30

Kapitał (fundusz) zapasowy

2.750.523,37

Kapitał z aktualizacji wyceny

0,00

Pozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe

0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto

-1.088.228,67
-215.857,53

Źródło: Emitent
Zasady tworzenia kapitałów własnych Emitenta wynikają z przepisów KSH oraz Statutu.
Kapitał podstawowy Emitenta wynosi 1.107.333,30 zł i dzieli się na 11.073.333 akcje zwykłe na okaziciela o
wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym 3.600.000 akcji serii A, 5.400.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii C,
1.033.513 akcji serii D i 39.820 akcji serii E.
Kapitał zapasowy występujący w Spółce 31 marca 2021 r. powstał z przelania kwoty z podziału zysku netto, a
także nadwyżki ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną. Jeżeli kapitał zapasowy jest niższy niż jedna
trzecia kapitału podstawowego, obligatoryjne jest przeznaczanie na niego co najmniej 8% zysku za dany rok.
Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie ewentualnych strat.
Walne Zgromadzenie może tworzyć w Spółce kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat i wydatków. Na
Dzień Dokumentu ofertowego Emitent nie posiada kapitału rezerwowego.
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4.7.

Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został w całości opłacony.
4.8.

Informacje o 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 nabywania tych akcji

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.
W dniu 30 grudnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 7 w sprawie wprowadzenia w
Spółce programu motywacyjnego dla prezesa Zarządu. W związku z ww. programem podwyższono warunkowo
kapitał zakładowy Spółki o kwotę 33.220 zł. Po spełnieniu warunków wskazanych w programie motywacyjnym
prezes Zarządu będzie uprawniony do objęcia do 332.200 warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy
będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii G po cenie emisyjnej 0,10 zł w terminie do 31 grudnia 2023 r.
4.9.

Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które – na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie do podwyższenia kapitału, w granicach kapitału docelowego –
może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału
zakładowego, o które w dacie aktualizacji Dokumentu ofertowego może być jeszcze podwyższony
kapitał zakładowy w tym trybie

Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie
wyższą niż 830.000 zł, co przekłada się na możliwość wyemitowania do 8.300.000 akcji. Zarząd może wykonać
powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń, a obowiązuje ono do 30 czerwca 2023 r.
Akcje serii H emitowane są w ramach ww. upoważnienia. W przypadku objęcia wszystkich oferowanych akcji
Zarząd będzie jeszcze upoważniony do emisji nie więcej niż 5.373.330 akcji.
4.10.

Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były notowane papiery wartościowe
Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe

Akcje Emitenta notowane są w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Obligacje serii C, serii D i serii E
Spółki były notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst do czasu ich wykupu. Inne instrumenty
finansowe Spółki nie są i nie były notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych.
4.11.

Informacje o ratingu przyznanym Emitentowi lub emitowanym przez niego papierom
wartościowym

Ani Emitentowi ani emitowanym przez niego papierom wartościowym nie zostały przyznane ratingi.
4.12.

Podstawowe informacje o powiązaniach 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 tworzy grupy kapitałowej. Brak jest również innych powiązań organizacyjnych lub kapitałowych
Spółki mających istotny wpływ na jej działalność.
4.13.

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 Emitenta, w podziale na segmenty działalności
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Zarys działalność Emitenta
Emitent jest przedsiębiorstwem obsługującym rynek wierzytelności oraz rynki pokrewne. Obsługa dotyczy
zarówno własnych pakietów wierzytelności, pozyskanych z rynku wtórnego, jak i działalności na zlecenie
podmiotów trzecich. Obejmuje ona kompleksowy zakres działań takich jak monitoring i nadzór, windykację
polubowną zdalną i terenową, egzekucję sądową i inne. Obsługiwane są zarówno wierzytelności masowe,
biznesowe jak i zabezpieczone hipotecznie. Najczęściej dotyczą one sektora komunikacyjnego (pasażerski
transport kolejowy i drogowy), telekomunikacyjnego, pożyczkowego oraz wierzytelności z sektora bankowego.
Jednocześnie BVT S.A. zajmuje się realizacją projektów związanych z restrukturyzacją wierzytelności. Spółka
zajmuje się także obrotem pakietami wierzytelności, przy czym ten rodzaj działalności jest obecnie realizowany
w niewielkiej skali.
Emitent specjalizuje się w obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników, w
szczególności związanych z przedsiębiorstwami z branży transportu kolejowego oraz miejskiego transportu
publicznego (opłaty za brak biletów komunikacyjnych), a także z branży telekomunikacyjnej. W portfelu Spółki
znajdują się również wierzytelności z sektora bankowego, w tym zabezpieczone hipotecznie, o który w 2016 r.
Spółka zaczęła rozszerzać swoją działalność. W 2020 r. Spółka znacząco zwiększyła swoje operacje w sektorze
pożyczkowym osiągając satysfakcjonujące wyniki, co rokuje umocnienie się tego sektora w obsługiwanym
portfelu.
Model windykacji wierzytelności masowych obejmuje wszystkie etapy windykacji począwszy od monitoringu
spłat wierzytelności z wielokanałowymi wiadomościami zwrotnymi, poprzez windykację polubowną kilku
etapów, windykację terenową, a na egzekucji komorniczej kończąc.
Rynek, na którym funkcjonuje Emitent, obejmuje swoim zasięgiem cały kraj, co związane jest z faktem, że
dłużnicy, których wierzytelności te dotyczą rozlokowani są na terenie całej Polski. Przewagą Spółki jest posiadanie
wyspecjalizowanego od wielu lat działu windykacyjnego - dzięki połączeniu w 2016 r. z profesjonalnym
podmiotem specjalizującym się w windykacji, Windykacja PL sp. z o.o., która to spółka zajmowała się obsługą
wierzytelności od 2002 roku, oraz dołączeniu własnych windykatorów terenowych.
Rozwój Spółki na rynku wierzytelności następuje w oparciu o trzy filary windykacji:
1)
Informacja o dłużniku - w branży obsługi wierzytelności bardzo ważne są źródła informacji o dłużnikach,
zarówno przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów Spółki, jak również przy udziale wywiadowni
gospodarczych, rejestrów dłużników i innych źródeł informacji o dłużnikach;
2)
Wydajna windykacja polubowna – poprzez wielokanałowe kontakty bezpośrednie i wizyty terenowe u
dłużnika, dzięki którym dochodzi do spłaty należności, podpisania ugody w tym zakresie lub wskazania danego
dłużnika do egzekucji komorniczej. Ten etap windykacji, realizowany przy wykorzystaniu własnych zasobów
Spółki, nie wyklucza również podjęcia współpracy z innym partnerem. W związku pandemią Covid-2019 Spółka
realizuje przesunięcie windykacji polubownej w kierunku kontaktów zdalnych;
3)

Skuteczna egzekucja komornicza.

Korzystając z efektu skali (Spółka posiada ponad 300 tys. dłużników) dla swoich partnerów staje się poważnym
kontrahentem co pozwala osiągnąć bardzo wymierne korzyści podczas negocjacji warunków współpracy.
Bardzo ważnym obszarem rynku, który również stanowi możliwość rozwoju działalności przez Emitenta jest rynek
wierzytelności bankowych.
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W 2018 r. Spółka wprowadziła nową linię biznesową polegającą na pozasądowej windykacji roszczeń pieniężnych
od dłużników w imieniu i na rzecz podmiotów trzecich. Za świadczone usługi, Spółce przysługuje wynagrodzenie
prowizyjne, należne od wierzytelności odzyskanych. W kolejnych latach Spółka podpisała następne umowy o
zbliżonym charakterze. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o własne zasoby organizacyjne, co pozwala
Spółce zdywersyfikować źródła przychodów.
Sytuacja epidemiczna w 2020 r. przyśpieszyła zmiany prowadzące do informatyzacji, migracji do zdalnych
kanałów komunikacji i pracy rozproszonej oraz pogłębionej analizy danych.
Charakterystyka portfela wierzytelności
Charakterystyka portfeli wierzytelności posiadanych przez Spółkę:
 od początku działalności Spółka obsługuje wierzytelności związane z branżą komunikacyjną, w tym w
szczególności z sektorem transportu kolejowego i transportu miejskiego; od 2015 r. działalność została
rozszerzona o wierzytelności telekomunikacyjne, od 2016 r. o wierzytelności bankowe, a od 2020 r. o
wierzytelności pożyczkowe;
 niska średnia wartość windykowanej należności (oprócz wierzytelności bankowych) wynosząca ok. 400
zł, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności windykacji;
 duża liczba spraw i dłużników (ponad 370 tys. spraw wobec ponad 300 tys. dłużników) – dywersyfikacja
wierzycieli i wpływów;
 zakładane okresy windykacji przeważającej części wierzytelności – 2-3 lata dla wierzytelności z branży
komunikacyjnej i nieco dłuższe dla pozostałych wierzytelności, przy czym znacząca część wpływów
pojawia się już w pierwszym roku po zakupie wierzytelności (dla wierzytelności komunikacyjnych
wpływy te dochodzą do 10% wartości nominalnej pakietów), wierzytelności bankowe cechują się nieco
dłuższym okresem windykacji, są one jednak zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach, co
zwiększa bezpieczeństwo odzyskania zainwestowanych środków. Spółka podejmuje działania
zmierzające do optymalizacji procesu windykacji z nieruchomości;
 zakładana ściągalność wierzytelności komunikacyjnych w przedziale 20-25% wartości nominalnej
pakietów.
Posiadany portfel wierzytelności składa się w większości z wierzytelności z branży komunikacyjnej (ok. 79%
udziału w szacunkowej wartości portfela wierzytelności na koniec I kwartału 2021 r.), od których Emitent
rozpoczął swoją działalność. W 2015 r. Spółka rozpoczęła dywersyfikację obszaru działalności i nabyła pierwsze
pakiety z sektora telekomunikacyjnego. W 2016 r. Emitent nabywał kolejne wierzytelności z tego sektora
(osiągnęły one 16% udziału w nominalnej wartości portfela wierzytelności na koniec 2016 r.), a także nabył
pierwszą wierzytelność z sektora bankowego (7% udziału w nominalnej wartości portfela wierzytelności na
koniec 2016 r.). W 2017 r. Spółka nabywała kolejne wierzytelności ze wszystkich obszarów działalności, przy czym
największy udział w wartości nominalnej zakupionych wierzytelności miała branża komunikacyjna. Udział
wierzytelności bankowych utrzymał się na niezmienionym poziomie. W 2020 r. Emitent rozpoczął działalność w
nowych segmentach – nabył pierwsze wierzytelności pożyczkowe oraz ubezpieczeniowe.
Na koniec I kwartału 2021 r. udział wierzytelności z sektora telekomunikacji wynosił ok. 13%, z sektora
pożyczkowego ponad 2%, a z sektora bankowego przekraczał 5%. Udział wierzytelności z sektora
ubezpieczeniowego był nieznaczny i wynosił niecałe 0,3%.
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Źródło: Spółka
W 2015 r. Emitent zawarł 12 umów zakupu wierzytelności, w tym 4 z nich dotyczyły transportu kolejowego, 3
komunikacji miejskiej, a 5 sektora telekomunikacji. Na koniec 2015 r. Spółka posiadała 21 pakietów
wierzytelności, na które składało się ok. 300 tys. wierzytelności. Łączna wartość nominalna posiadanego portfela
wynosiła ponad 80 mln zł.
W 2016 r. Emitent zawarł 11 umów zakupu wierzytelności, w tym 4 z nich dotyczyły transportu masowego, 6
sektora telekomunikacji, a 1 sektora bankowego. Na koniec 2016 r. Spółka posiadała 32 pakiety wierzytelności,
na które składało się 301 028 wierzytelności. Łączna wartość nominalna posiadanego portfela wynosiła ponad
119 mln zł, a dokonane wpłaty 14,1 mln zł.
W 2017 r. Emitent zawarł 24 umowy zakupu wierzytelności (w tym 4 dotyczące branży telekomunikacyjnej, 9
transportu masowego, a 11 sektora bankowego). Na koniec 2017 r. Spółka posiadała 66 pakietów wierzytelności,
na które składało się 480 792 wierzytelności. Łączna wartość nominalna posiadanego portfela wynosiła ponad
192 mln zł, a dokonane wpłaty 19,5 mln zł.
W 2018 r. Emitent zawarł 2 umowy zakupu wierzytelności (z sektora bankowego). Na koniec 2018 r. Spółka
posiadała 44 pakiety wierzytelności, na które składało się ponad 450 tys. wierzytelności. Łączna wartość
nominalna posiadanego portfela wynosiła prawie 180 mln zł, a dokonane wpłaty do końca 2018 r. ok. 25 mln zł.
W 2020 r. Emitent zawarł 2 umowy zakupu wierzytelności z sektora transportu masowego, 4 umowy zakupu
wierzytelności z branży pożyczkowej oraz 1 umowę zakupu wierzytelności z branży ubezpieczeniowej. Łączna
wartość nominalna posiadanego portfela wynosiła ponad 160 mln zł, a dokonane wpłaty do końca I kwartału
2021 r. ok. 37 mln zł.
Na koniec 2020 r. Spółka posiadała wierzytelności masowe pochodzące z sektorów:
1) transportu – 365.977 sztuk wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 129 mln zł i ściągalności
przekraczającej 22%;
2) telekomunikacji – 4.384 sztuki wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 21,3 mln zł i ściągalności
przekraczającej 12%;
3) pożyczkowego – 2.841 sztuk wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 3,4 mln zł i ściągalności ponad
3,5%;
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4) ubezpieczeń – 684 sztuki wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 0,5 mln zł i ściągalności ponad
6%.
Łączne nakłady na zakup wierzytelności poniesione przez Spółkę do dnia sporządzenia niniejszego dokumentu
wyniosły ok. 8,5 mln zł.
Ponadto Spółka posiadała 14 wierzytelności z sektora bankowego o wartości nominalnej ponad 9 mln zł.
Windykacja
Od 2014 do 2016 r. Emitent współpracował ze spółką Windykacja PL, która specjalizowała się w bezpośredniej
windykacji wierzytelności masowych (windykacja polubowna), wykorzystując własną sieć windykatorów
terenowych. W 2016 r. nastąpiło połączenie Windykacja PL sp. z o.o. z Emitentem i od tej chwili Spółka
samodzielnie realizuje pełen proces obsługi wierzytelności, a dzięki kompetencjom przejętego podmiotu może
również świadczyć usługi windykacji na zlecenie.
Schemat obsługi wierzytelności podzielić można na etapy, składające się na całość procesu windykacyjnego:
1) Przejęcie wierzytelności od wierzyciela pierwotnego (często dłużnicy wpisani są do KRD, w związku z
czym przejmowane są też te wpisy).
2) Rozpoczęcie procedury windykacyjnej. W trakcie tej procedury następuje listowna informacja do
dłużnika o zakupie wierzytelności, o jej stanie kwotowym, a także wezwanie do zapłaty. Weryfikowane
są adresy dłużników i ewentualnie ustalane nowe. Weryfikacji podlegają również informacje o
dłużnikach np. ich zgony, sytuacja z pracą itp. Po kontakcie dłużnika z call center ustalane są warunki
ugody i harmonogramy dotyczące spłaty należności. Wpłaty dłużników księgowane są w ich
indywidualnych kartotekach. Po spłacie całości zadłużenia sprawy są zamykane, a wpisy w KRD usuwane.
3) Dłużnik, do którego informacja o cesji wierzytelności wraz z wezwaniem do zapłaty zostanie wysłana
listem poleconym i który w ciągu 30-stu dni od daty nadania przesyłki nie spłaci zobowiązania wpisywany
jest do bazy dłużników BigInfomonitor lub KRD. Po spłacie całości zobowiązania negatywny wpis
usuwany jest podobnie jak dzieje się to w przypadku bazy KRD.
4) Sprawy, w których nie udało się polubownie dojść do porozumienia z dłużnikiem, są opracowywane pod
względem pełnej informacji o dłużniku, a następnie typowane do egzekucji komorniczej.
5) W kolejnym etapie następuje sporządzenie odpisów umów zakupu wierzytelności, zostaje złożony
wniosek do właściwego sądu o nadanie klauzuli wykonalności wraz z przejściem uprawnień na nowego
wierzyciela.
6) Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia właściwego sądu, sprawa kierowana jest do egzekucji
komorniczej.
7) Sprawy kierowane są do komorników znajdujących się jak najbliżej miejsca zamieszkania dłużnika i stale
współpracujących z Emitentem, co bezpośrednio wpływa pozytywnie na skuteczność egzekucji
komorniczej.
Na każdym etapie obsługi danej wierzytelności Emitent współpracuje z własnymi prawnikami oraz kancelariami
prawnymi, a odpowiedzialny jest za nią konkretny pracownik, który ją nadzoruje dzięki czemu sprawy nie są
odkładane, co generowałoby dodatkowe koszty.
Do obsługi wszystkich pakietów wierzytelności stosowana jest ta sama procedura, ponieważ mają one taką samą
charakterystykę.
Jeśli chodzi o wierzytelności masowe to na koniec III kwartału 2020 r. Spółka była stroną ok. 280 postępowań
sądowych, w których łączna wartość przedmiotu sporu wynosiła prawie 0,28 mln zł i ok. 850 egzekucji
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komorniczych, w których wartość egzekwowanych należności wynosiła 0,75 mln zł. Spółka była również stroną 6
postępowań sądowych o wartości przedmiotu sporu ponad 2 mln zł dotyczących wierzytelności hipotecznych
oraz ok. 570 spraw sądowych i komorniczych o wartości ponad 7 mln zł dotyczących wierzytelności biznesowych.
Strategia rozwoju
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Kontynuacja zakupu i windykacji wierzytelności masowych od operatorów usług komunikacyjnych,
wierzytelności pochodzących z branży telekomunikacyjnej, wierzytelności z branży pożyczkowej;
Utrzymywanie zbalansowanej dywersyfikacji portfeli poprzez zakupu kolejnych wierzytelności
bankowych i pożyczkowych;
Rozwój działalności usługowej (monitoring i inkaso) wobec dużych wierzycieli pierwotnych
(ubezpieczyciele, pożyczkodawcy, usługodawcy). Rozwój nowych usług około-windykacyjnych i
prawnych (obsługa prawna kredytów walutowych itp.);
Budowanie selektywnej specjalizacji i wysokomarżowej pozycji w wybranych segmentach dla windykacji
własnych wierzytelności masowych, biznesowych i hipotecznych;
Dalszy rozwój infrastruktury teleinformatycznej, analiz „big data”, wykorzystania AI oraz migracji do
pracy rozproszonej w wysoko wykwalifikowanym zespołem w dogodnych lokalizacjach (budowanie
przewagi know-how oraz kosztowej przez efektywność rozwiązań);
Zbudowanie silnej pozycji na rynku wierzytelności bankowych poprzez wprowadzenie usługi zarządzania
funduszami sekurytyzacyjnymi;
Poszukiwanie dalszego rozwoju działalności poprzez uruchamianie nowych sektorów, jak wierzytelności
wynikających z dostaw mediów, czy też wywozu odpadów oraz usług pocztowych.

W styczniu 2021 r. Emitent przystąpił do rozmów z podmiotem zainteresowanym współpracą lub inwestycją w
Spółkę, których celem jest analiza oraz ewentualnie podjęcie decyzji w zakresie wyboru kierunku dalszego
rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej działalności. Negocjacje skoncentrowane są na następujących możliwych
opcjach:




poszerzenie dotychczasowej działalności o nowe obszary, w tym związane z nowymi technologiami,
wniesienie innego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego do struktur Spółki,
połączenia z innym podmiotem.

W toku rozmów rozważane mogą być również inne opcje rozwoju Spółki.
W dniu 13 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z podmiotem prawa handlowego porozumienie poprzedzające
zawarcie umowy dotyczącej zbycia przedsiębiorstwa. Przedmiotem porozumienia jest wstępne ustalenie
warunków zbycia przedsiębiorstwa BVT w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego tj.: zorganizowanego zespołu
składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz
ustalenie działań do przeprowadzenia tej transakcji. Na podstawie zaplanowanych działań strony określą
przedmiot transakcji, cenę sprzedaży, zasady rozliczeń, warunki zawieszające, terminy realizacji, zasady
odpowiedzialności. Wstępnie przyjęta w harmonogramie data zawarcia umowy dotyczącej transakcji została
określona na połowę lipca 2021 r. Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie na nią zgód korporacyjnych oraz
ewentualnych zgód podmiotów trzecich. Spółka udzieliła wyłączności na negocjacje dotyczące transakcji do 11
czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia do 31 sierpnia 2021 r. po spełnieniu warunków zawartych w
harmonogramie.
Spółka rozpoczęła również rozmowy z podmiotem zainteresowanym sprzedażą pakietów umów z
kredytobiorcami indywidualnymi, posiadającymi kredyty zabezpieczone hipotecznie, które udzielane były we
frankach szwajcarskich. Zawarte umowy dotyczą obsługi kredytobiorców w sporach prowadzonych m.in. przed
sądami powszechnymi w celu unieważnienia umów, zapisów abuzywnych oraz innych, niedozwolonych praktyk.
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Negocjacje prowadzone są w kierunku przejęcia umów z klientami indywidualnymi na prawną obsługę
prowadzonych sporów. W toku rozmów rozważane mogą być jednak również inne alternatywy. Żadne decyzje
co do kierunków i rozwiązań z tego wynikających nie zostały podjęte.
Przewagi konkurencyjne Emitenta
 specjalizacja na niszowym rynku wierzytelności pochodzących z sektora transportu kolejowego oraz
publicznego transportu miejskiego jako baza do rozszerzenia działalności:
względnie szybki czas zwrotu z windykowanych portfeli;
wierzytelności z tych branż mają niską wartość, stąd większe podmioty nie były dotychczas
zainteresowane nabywaniem takich portfeli;
niższe ceny nabywanych portfeli w stosunku do kwoty możliwej do odzyskania – potencjalne
wysokie stopy zwrotu;
 szybki rozwój na atrakcyjnym i rosnącym rynku zarządzania wierzytelnościami;
 skuteczne procedury windykacyjne;
 stale rozszerzana obecność na rynku wierzytelności bankowych zabezpieczonych hipotekami na
nieruchomościach, co pomimo zazwyczaj dłuższego okresu windykacji zwiększa bezpieczeństwo
odzyskania zainwestowanych środków;
 Spółka notowana na NewConnect od 2015 r.
Struktura organizacyjna
Z racji działalności obejmującej wszystkie etapy windykacji, Spółka posiada rozbudowaną strukturę
organizacyjną. Stanowi ona swego rodzaju trzon organizacyjny, który w związku z kolejnymi pakietami
wierzytelności w portfelu będzie sukcesywnie rozwijany. Obecna organizacja Spółki opiera się na trzech filarach:
 zarządzający, w skład którego wchodzi Zarząd,
 administracyjno-biznesowy w skład, którego wchodzą działy: administracyjny, finansowy, prawny oraz
Business Intelligence,
 windykacyjny, w skład którego wchodzą działy obsługujące windykację polubowną, sądowoegzekucyjną oraz wierzytelności hipoteczne.
Otoczenie rynkowe
Spółka działa na rynku wierzytelności (usług windykacyjnych), który jest częścią rynku finansowego. Głównymi
uczestnikami tego rynku są firmy windykacyjne, których działania zmierzają do upłynnienia należności
podmiotów gospodarczych. Branża od kilku lat odnotowuje dynamiczny wzrost i jest jednym z najbardziej
perspektywicznych rynków finansowych w Polsce. Sytuacja w sektorze zależy głównie od sytuacji w sektorze
bankowym (akcji kredytowej banków, jakości portfela kredytowego) oraz poziomu zadłużenia Polaków i ich
zdolności do obsługi zadłużenia.
Do najważniejszych konkurentów Emitenta należy zaliczyć:
 Intrum Justitia S.A.,
 VINDICO DORADZTWO GOSPODARCZE sp. z o.o.,
 WINDYKATOR POLSKA sp. z o.o.,
 Canton sp. z o.o.,
 WawaLex sp. z o.o.,
 SAF S.A.,
 Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.,
 Dunaj Finanse sp. z o.o.,
 Statima S.A.
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Wszystkie te podmioty prowadzą działalność o zasięgu ogólnokrajowym. Należy stwierdzić, że są to bezpośredni
konkurenci BVT S.A. zarówno pod kątem docelowej grupy klientów, jak również uczestnictwa w przetargach.
Przewaga BVT S.A. nad konkurentami wynika z faktu, iż Spółka zainteresowana jest zakupem i windykacją także
średnich pakietów wierzytelności, takich które są za duże dla małych przedsiębiorstw i za małe dla dużych, które
skupiają się głównie na bankowych pakietach masowych o wielkich wartościach.
Wierzytelności nabyte w celu windykacji
Wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych przez branżę windykacyjną od wielu lat dynamicznie rośnie.
Na koniec 2020 r. była to kwota 120,5 mld zł.
Wykres: Wartość wierzytelności zarządzanych przez firmy zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych
w Polsce (mld zł)

Źródło: Raport ZPF za IVQ 2020 r. „Wielkość polskiego rynku wierzytelności”
Rośnie również wartość wierzytelności z obszaru transportu. W Krajowym Rejestrze Długów na koniec 2018 r.
widniało ponad 300 tys. osób, które złamały przepisy w transporcie pasażerskim, a ich łączne zadłużenie wyniosło
prawie 400 mln zł. Według informacji Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor z maja 2020 r., długi 115 tysięcy
gapowiczów sięgały ponad 144 mln zł.
Na rynku windykacji corocznie na sprzedaż zostaje wystawionych kilkaset portfeli wierzytelności. Od 2010 r.
odnotowywany był stały wzrost wartości wierzytelności wystawianych na sprzedaż. W 2016 r. wartość nominalna
portfeli wierzytelności wystawionych na sprzedaż osiągnęła najwyższy poziom w historii i wyniosła 15,8 mld zł
(rok ten obejmował sprzedaż portfela P.R.E.S.C.O. na rynku wtórnym), co oznacza wzrost o blisko 14% w stosunku
do 2015 r. W 2017 r. wartość nominalna sprzedawanych portfeli wyniosła 11,8 mld zł. Głównymi czynnikami
wzrostu podaży portfeli wierzytelności były:
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 coraz większa skłonność polskich banków do sprzedaży nieregularnych wierzytelności konsumenckich –
uwolnienie banków od tzw. „złych” długów, czyli kredytów niespłacanych regularnie;
 dalszy dynamiczny wzrost portfeli wierzytelności detalicznych zabezpieczonych hipotecznie.
Rok 2018 przyniósł zmniejszenie wartości nominalnej sprzedawanych portfeli do 8,7 mld zł, jednak już po
pierwszych trzech kwartałach 2019 r. osiągnęła wartość 10,2 mld zł.
Większą część polskiego rynku stanowią wierzytelności pierwotne. Rozwija się jednak również wtórny obrót
wierzytelnościami. Dwie największe grupy zbywców generujące wierzytelności to banki (niespłacone kredyty)
oraz branża telekomunikacyjna (nieopłacone rachunki za telefon, internet lub telewizję). W obu tych segmentach
obecna jest również Spółka.
Poniżej przedstawiona została wartość nominalna sprzedanych wierzytelności pierwotnych oraz zapłacone za
nie ceny.

Źródło: Prezentacja wyników Grupa Kapitałowa Kruk 2020 r. (https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie)
Jak widać w ostatnich latach znacząco wzrosła wartość nominalna sprzedawanych wierzytelności przy
utrzymywaniu się średniej ceny na poziomie w przedziale 10-15% wartości nominalnej. Wyjątek stanowi 2018 r.
kiedy średnia cena wyniosła 19% wartości nominalnej. Rok 2020 r. przyniósł natomiast znaczące obniżenie
wartości wierzytelności pierwotnych pojawiających się na rynku.
Na rynku wierzytelności zdecydowanie przeważają wierzytelności konsumenckie. Udział wierzytelności
korporacyjnych nie przekracza 20% sprzedanych wierzytelności, aczkolwiek zauważyć można tendencję
wzrostową. W związku z tym, że wierzytelności korporacyjne nie są masowe ani jednolite, ich nabywanie wiąże
się z większym ryzykiem dla firm windykacyjnych (co również wpływa na ich niższe ceny). Dlatego też częściej na
chwilę obecną są windykowane na zlecenie.
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Źródło: Prezentacja wyników Grupa Kapitałowa Kruk 2020 r. (https://pl.kruk.eu/relacje-inwestorskie)

Windykacja na zlecenie
Od momentu połączenia z Windykacja PL sp. z o.o. Emitent może również obsługiwać windykację na zlecenie. Po
szybkim wzroście rynku w latach 2008-2010 podaż wierzytelności przekazywanych do inkasa od kilku lat
pozostaje na stabilnym poziomie wynoszącym 9-10 mld zł. Również na rynku inkasa głównymi zleceniodawcami
są banki i firmy telekomunikacyjne. W listopadzie 2018 r. spółka zawarła z operatorem telekomunikacyjnym
umowę na realizację w jego imieniu i na jego rzecz windykacji pozasądowej roszczeń pieniężnych. W latach 20192020 zawarto kolejne umowy, dzięki czemu Spółka dodatkowo zdywersyfikowała swoją działalność
wykorzystując swoje zaplecze organizacyjne oraz know-how do generowania dodatkowych wpływów
pieniężnych w swojej działalności.
4.14.

Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych

Za wyjątkiem nabywania portfeli wierzytelności Spółka nie przeprowadzała istotnych inwestycji.
4.15.

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

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Spółki nie zostały wszczęte postępowania upadłościowe, układowe, ugodowe,
arbitrażowe, egzekucyjne ani likwidacyjne.
4.16.

Informacje o wszystkich innych postępowaniach przed organami administracji publicznej,
postępowaniach sądowych lub arbitrażowych, w tym o postępowaniach w toku, za okres
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takich, które mogą wystąpić według wiedzy
Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć
istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo stosowna informacja o braku takich
postępowań

W okresie ostatnich 12 miesięcy przed Dniem Dokumentu ofertowego, Emitent nie był stroną postępowań przed
organami administracji publicznej, postępowań sądowych lub arbitrażowych, w tym postępowań w toku, nie ma
również wiedzy o tego rodzaju postępowaniach, które mogą wystąpić, a które to postępowania samodzielnie
mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości albo mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, za
wyjątkiem postępowania apelacyjnego dotyczącego podatku od towarów i usług, które zostało opisane w pkt
1.1.6 Dokumentu ofertowego.
Spółka jako powód jest stroną wielu postępowań sądowych związanych z egzekwowaniem posiadanych
wierzytelności. Żadne z tych postępowań z osobna nie jest istotne dla sytuacji finansowej Emitenta, jednak średni
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czas trwania wszystkich tych postępowań i ich rozstrzygnięcie zgodnie z wnioskiem Spółki jest istotne dla
działalności operacyjnej Emitenta i jego sytuacji finansowej.
4.17.

Zobowiązania Emitenta, w szczególności kształtujące jego sytuację ekonomiczną i finansową, które
mogą istotnie wpłynąć na możliwość realizacji przez nabywców papierów wartościowych
uprawnień w nich inkorporowanych

Emitent nie posiada istotnych zobowiązań za wyjątkiem:






obligacji serii H o pozostającej do wykupu wartości nominalnej 1 451 000 zł, których termin
przypada na 15 marca 2022 r.;
obligacji serii I o pozostającej do wykupu wartości nominalnej 500 000 zł, których termin
przypada na 19 kwietnia 2022 r.;
obligacji serii J o pozostającej do wykupu wartości nominalnej 1 000 000 zł, których termin
przypada na 30 czerwca 2022 r.;
obligacji serii K o pozostającej do wykupu wartości nominalnej 1 431 000 zł, których termin
przypada na 4 marca 2023 r.;
obligacji serii L o pozostającej do wykupu wartości nominalnej 1 000 000 zł, których termin
przypada na 12 lutego 2023 r.

4.18.

wykupu
wykupu
wykupu
wykupu
wykupu

Informacja o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za
okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zamieszczonymi w Dokumencie ofertowym

Brak było nietypowych zdarzeń i okoliczności mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej za rok
obrotowy 2019.
Przełom roku 2019/2020 przyniósł nieprzewidywane wydarzenia społeczne i ich następstwa gospodarcze
związane z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której rozprzestrzenienie
doprowadziło do „lockdown-u” paraliżując normalne życie gospodarcze. Spółka BVT SA była przygotowana
technicznie do pracy na odległość (praktycznie wszystkie stacje komputerowe typu laptop, mobilne profile i
łączność z serwerami operacyjnymi i teleinformatycznymi z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu),
jednakże część działalności uległa zamrożeniu lub znaczącemu ograniczeniu.
Działalność windykacji terenowej uległa całkowitemu zawieszeniu ze względów zdrowotnych oraz przepisów
ograniczających. To istotne narzędzie odzyskiwania należności, którego działalność została zawieszona
praktycznie do końca roku, a następnie przez półtora kwartału kolejnego roku, wpływając na generowane
przychody.
Działalność systemu sądowniczego i egzekucji komorniczej została w znacznej części zawieszona (wszelkie jawne
rozprawy, dostęp do sądów, licytacje komornicze itp.). Spowodowało to znaczące wydłużenie procesów
odzyskiwania należności, szczególnie dotyczące wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. Praktycznie w 2020
roku nie została zakończona żadna z prowadzonych spraw egzekucyjnych, duża część została odwołana, zaś nowe
terminy sięgały kolejnego roku. Podniesie to koszty finansowe inwestycji oraz wpłynie na płynność – część
finansowania dłużnego z okresem obliczonym na realizację zysków z inwestycji w wierzytelności zabezpieczone
hipotecznie będzie musiała zostać spłacona, mimo braku odzyskania środków z tychże inwestycji.
Zmiany wywołane w zakresie obsługiwanych pakietów spowodowały konieczność szybkiego budowania
rynkowych relacji w zakresie akwizycji, zarówno usługowej, jak i pakietów wierzytelności na własność.
Poczynione w tym obszarze działania, po zakończeniu pierwszego okresu pracy zdalnej, zaczęły przynosić efekty
z końcem roku i wciąż były na fali wznoszącej. Zyskowność pozyskiwanych kontraktów ma tendencję
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selektywnego wzrostu korzyści. Niestety jeszcze niezadowalająca jest szybkość/wolumen/wartość akwizycji, ale
Spółka liczy na wzrost w drugiej połowie 2021 roku.
Pod koniec roku 2020 Spółka rozpoczęła działania budujące kompetencje w obszarach komplementarnych ze
względu za posiadane zaplecze zasobów, dywersyfikując źródła pozyskania przychodów, oraz kompleksowość
oferty dla klientów. Powinno to przynieść pozytywny efekt synergii, większą retencję klientów, a także lepsze
wykorzystanie zasobów generujące efekty kosztowe.
Kluczowym elementem pozwalającym na szybki powrót na ścieżkę wzrostów będzie potencjalne dojście do
porozumienia z inwestorem strategicznym, z którym Spółka prowadzi rozmowy, o czym Zarząd informował w
komunikatach giełdowych. Pozwoliłoby to na szybkie doinwestowanie działalności kapitałem własnym, a więc
znacznie tańszym niż kapitał dłużny, a jednocześnie otworzyłoby drogę do nowych rozwiązań biznesowych. Efekty
prowadzonych uzgodnień spodziewane sią pod koniec lata.
4.19.

Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz innych informacji
istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w
Rozdziale 5

W Dokumencie ofertowym zamieszczone zostały dane finansowe obejmujące okres do 31 marca 2021 r. Po
sporządzeniu ww. danych nie wystąpiły istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta.
4.20.

Prognozy wyników

Spółka nie publikowała i nie zamieszcza w Dokumencie ofertowym prognozy wyników finansowych.
4.21.

Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd.
W skład Zarządu wchodzi:
Robert Gądek – prezes Zarządu.
Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta w Tarnowie, ul. Słoneczna 28-30.
Robert Gądek – prezes Zarządu
Robert Gądek jest absolwentem studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej. Studiował również na
podyplomowych studiach biznesu wg. programu MBA organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński i
konsorcjum uniwersytetów amerykańskich. Był uczestnikiem wielu krajowych i zagranicznych szkoleń
zawodowych. Jest doświadczonym menedżerem i doradcą strategicznym. W czołowej, międzynarodowej firmie
doradczej McKinsey & Company zdobywał doświadczenie przy projektach strategicznych w kraju i za granicą, dla
globalnych i krajowych liderów w wielu sektorach, m.in. bankowości i finansów, ubezpieczeń, nowoczesnych
technologii, produkcji i maszyn, FMCG, przemysłu ciężkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach
menedżerskich, m.in. jako prezes zarządu Amplus S.A., prezes zarządu Grupy Producentów Amplus sp. z o.o.,
wiceprezes zarządu Browar BK sp. z o.o., menedżer odpowiedzialny za kategorie biznesowe w Animex sp. z o.o.,
Carlsberg Okocim sp. z o.o., Nu Skin Enterprises Poland sp. z o.o., Fintraco Poland sp. z o.o. Porozumiewa się w
kilku językach, w tym biegle po angielsku (certyfikat London Chamber of Commerce and Industry). Jest
współautorem publikacji w Harvard Business Review.
Jest wspólnikiem i likwidatorem Browar BK sp. z o.o., w której był wcześniej wiceprezesem zarządu.
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Robert Gądek:
-

-

-

-

nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich pięciu latach członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego,
nie pełnił w okresie ostatnich pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd
komisaryczny, za wyjątkiem spółki Browar BK sp. z o.o., w której zgromadzenie wspólników podjęło
decyzję o przeprowadzeniu likwidacji i wyznaczyło Roberta Gądka likwidatorem; decyzja ta była
wynikiem niekorzystnych zmian rynkowych w 2020 r. i brakiem przekonania wspólników o dalszej
atrakcyjności niszy rynkowej, w której działał browar,
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani w
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska,
nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, nie miały również miejsca równoważne
zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska,
nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Roberta Gądka, których wynik ma lub może mieć znaczenie
dla działalności Emitenta.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
Leszek Wróblewski – przewodniczący Rady Nadzorczej;
Zbigniew Wrzos – członek Rady Nadzorczej;
Piotr Wróblewski – członek Rady Nadzorczej;
Grzegorz Zaremba – członek Rady Nadzorczej;
Artur Bielaszka – członek Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki w siedzibie Emitenta w Tarnowie, ul. Słoneczna 28-30.
Leszek Wróblewski – przewodniczący Rady Nadzorczej
Posiada ponad 25 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami i przedsiębiorstwami o skali obrotów od kilkuset
tysięcy do kilku milionów złotych. Od 2000 roku prowadzi własną firmę windykacyjną ukierunkowaną wcześniej
na obsługę dużych podmiotów w zakresie wierzytelności gospodarczych, a obecnie na obsługę należności
masowych osób fizycznych.
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Pan Leszek Wróblewski był udziałowcem (47% udziałów) w spółce Windykacja PL sp. z o.o., która połączyła się z
Emitentem, pełnił w niej również funkcję wiceprezesa zarządu.
Jest prezesem zarządu oraz akcjonariuszem Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie, wspólnikiem w Newold sp. z o.o.
sp.k. i udziałowcem oraz prezesem zarządu w Kaja sp. z o.o. Jest udziałowcem Newold sp. z o.o., w której pełni
także funkcję prezesa zarządu. Był udziałowcem w Gran sp. z o.o. i prezesem zarządu UPOX sp. z o.o.
Leszek Wróblewski:
-

-

-

-

nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich pięciu latach członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego,
nie pełnił w okresie ostatnich pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd
komisaryczny,
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani w
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, nie miały również miejsca równoważne
zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Leszka Wróblewskiego, których wynik ma lub może mieć
znaczenie dla działalności Emitenta.

Zbigniew Wrzos – członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Wrzos posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, prowadzi własną
działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i finansowania działalności gospodarczej. Jest specjalistą w
zakresie rachunkowości przedsiębiorstw, posiadający certyfikat menadżerski Crestcom „Trainers to the World”.
Zbigniew Wrzos był prezesem zarządu spółki Kaja sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.
Zbigniew Wrzos:
-

nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich pięciu latach członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego,
nie pełnił w okresie ostatnich pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd
komisaryczny,
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-

-

-

nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani w
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, nie miały również miejsca równoważne
zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Zbigniewa Wrzosa, których wynik ma lub może mieć
znaczenie dla działalności Emitenta.

Piotr Wróblewski – członek Rady Nadzorczej
Od 1990 r. współwłaściciel i właściciel kilku przedsięwzięć o charakterze handlowym. Jest również
akcjonariuszem i przewodniczącym rady nadzorczej Kupiec S.A.
Piotr Wróblewski:
-

-

-

-

nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich pięciu latach członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego,
nie pełnił w okresie ostatnich pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd
komisaryczny,
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani w
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, nie miały również miejsca równoważne
zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Piotra Wróblewskiego, których wynik ma lub może mieć
znaczenie dla działalności Emitenta.
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Grzegorz Zaremba – członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Zaremba od 2004 r. zajmuje się działalnością na rynku finansowo-kapitałowym. Doświadczenie
zdobywał w takich instytucjach jak: Bank Pekao S.A. (na stanowiskach: doradcy klienta affluent, doradcy klienta
zamożnego, doradca bankowy w segmencie bankowości prywatnej), Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Od
2014 r. do grudnia 2016 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Attentia S.A. zajmującej się wspieraniem
przedsiębiorstw w procesach emisji papierów dłużnych, corporate finance oraz relacjach inwestorskich. Od
stycznia 2017 r. pełni funkcję prezesa zarządu Polskie Obligacje sp. z o.o. Jest również wiceprezesem zarządu Art
Human Capital sp. z o.o.
Jest wspólnikiem Attentia S.A., Polskie Obligacje sp. z o.o. i Art Human Capital sp. z o.o.
Grzegorz Zaremba:
-

-

-

-

nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich pięciu latach członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego,
nie pełnił w okresie ostatnich pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd
komisaryczny,
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani w
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, nie miały również miejsca równoważne
zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Grzegorza Zaremby, których wynik ma lub może mieć
znaczenie dla działalności Emitenta.

Artur Bielaszka – członek Rady Nadzorczej
Artur Bielaszka jest absolwentem studiów magisterskich na Politechnice Krakowskiej oraz studiów
podyplomowych w zakresie controllingu finansowego. Jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym i maklerem
papierów wartościowych, a także certyfikowanym doradcą w alternatywnym systemie obrotu.
Artur Bielaszka posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w
obszarze finansów i zarzadzania, m.in. prezes zarządu allStreet sp. z o.o., prezes zarządu Art Capital sp. z o.o.,
doradca inwestycyjny zarządzający portfelami akcji klientów indywidualnych w Banku Współpracy Europejskiej
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Asset Managements S.A., doradca inwestycyjny zarządzający zrównoważonym funduszem powierniczym (akcji i
obligacji) w Towarzystwie Funduszy Powierniczych „Fidelia” S.A., specjalista ds. ekonomiczno-finansowych i
makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim PENETRATOR S.A.
Do lutego 2015 r. był udziałowcem i prezesem zarządu Art Capital sp. z o.o., a do czerwca 2017 r. członkiem rady
nadzorczej Biofactory S.A.
Jest udziałowcem i prezesem zarządu allStreet sp. z o.o. i Art Human Capital sp. z o.o. Jest również udziałowcem
w Dekorflok sp. z o.o. i Flofloor sp. z o.o.
Artur Bielaszka:
-

-

-

-

nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Emitenta,
za wyjątkiem wskazanych powyżej nie był w ostatnich pięciu latach członkiem organów zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego,
nie pełnił w okresie ostatnich pięciu latach funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w
podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub w których ustanowiono zarząd
komisaryczny,
nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani w
równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż
Rzeczpospolita Polska;
nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny
rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce
handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu
prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu
karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, nie miały również miejsca równoważne
zdarzenia na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska;
nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem
konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Brak jest toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowań cywilnych, karnych,
administracyjnych i karnych skarbowych dotyczących Artura Bielaszki, których wynik ma lub może mieć znaczenie
dla działalności Emitenta.

W Spółce zostali ustanowieni następujący prokurenci:


Katarzyny Tatarczuch, która posiada prokurę samoistną.
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4.22.

Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej
5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym
Zgromadzeniu na Dzień Dokumentu ofertowego:
Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w
kapitale

Liczba głosów

% udział w
głosach na WZ

Leszek Wróblewski wraz z Kaja sp. z
7 528 728
67,99
7 528 728
67,99
o.o. i Kupiec S.A.*, **, ***
Art Human Capital sp. z o.o.****
1 192 300
10,77
1 192 300
10,77
Pozostali
2 352 305
21,24
2 352 305
21,24
RAZEM
11 073 333
100,00
11 073 333
100,00
* Pan Leszek Wróblewski posiada 9 627 akcji Spółki stanowiących 0,09% udziału w kapitale zakładowym oraz
9 627 głosów stanowiących 0,09% udziału w ogólnej liczbie głosów
** Kaja sp. z o.o. posiada 1 983 943 akcje Spółki stanowiące 17,92% udziału w kapitale zakładowym oraz
1 983 943 głosy stanowiące 17,92% udziału w ogólnej liczbie głosów
*** Kupiec S.A. posiada 5 535 158 akcji Spółki stanowiących 49,99% udziału w kapitale zakładowym oraz
5 535 158 głosów stanowiących 49,99% udziału w ogólnej liczbie głosów
**** Art Human Capital sp. z o.o. posiada 1 156 300 akcji Spółki stanowiących 10,44% udziału w kapitale
zakładowym oraz 1 156 300 głosów stanowiących 10,44% udziału w ogólnej liczbie głosów
*** Pan Artur Bielaszka posiada 16 000 akcji Spółki stanowiących 0,14% udziału w kapitale zakładowym oraz
16 000 głosów stanowiących 0,14% udziału w ogólnej liczbie głosów
*** Pan Grzegorz Zaremba posiada 20 000 akcji Spółki stanowiących 0,18% udziału w kapitale zakładowym oraz
20 000 głosów stanowiących 0,18% udziału w ogólnej liczbie głosów
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5.

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 r. wraz z opinią biegłego rewidenta stanowi załącznik nr 5 do
Dokumentu ofertowego.
Raport okresowy Spółki za I kwartał 2021 r. stanowi załącznik nr 6 do Dokumentu ofertowego.
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6.

Załączniki
6.1.

Załącznik 1 – Odpis z KRS Emitenta
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6.2.

Załącznik 2 – Statut Emitenta
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6.3.

Załącznik 3 – Definicje i objaśnienia skrótów

Alternatywny System Obrotu,
ASO, Rynek NewConnect,
NewConnect

alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

Papierów

Akcje Oferowane, Akcje serii
H, Akcje

2.926.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H Emitenta oferowanych na
podstawie Dokumentu ofertowego

Aneks, Aneks do Dokumentu
ofertowego

aneks do Dokumentu ofertowego, nie będący suplementem w rozumieniu
Ustawy o Ofercie Publicznej

Cena Emisyjna Akcji, Cena
Emisyjna, Cena Emisyjna
Akcji Oferowanych

cena emisyjna Akcji serii H

Dokument ofertowy

niniejszy dokument sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o ofercie,
będący podstawą przeprowadzenia Oferty

Dyspozycja Deponowania

oświadczenie Inwestora o rachunku papierów wartościowych, na którym
zaksięgowane powinny zostać objęte (nabyte) przez Inwestora Akcje
Oferowane

Dzień Dokumentu
ofertowego

dzień, na który sporządzony został Dokument ofertowy, tj. 1 lipca 2021 r.

Dzień Roboczy

dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy na terytorium Polski

Emitent, Spółka

BVT spółka akcyjna z siedzibą w Tarnowie

Inwestor

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości
prawnej, będąca zarówno rezydentem, jak i nierezydentem w rozumieniu
przepisów Prawa Dewizowego składająca Zapis

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Komunikat Aktualizujący

komunikat aktualizujący do Dokumentu ofertowego nie będący
komunikatem aktualizującym w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej

KSH

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1526, z późn. zm.)

Oferta, Publiczna Oferta,
Publiczna Oferta

publiczna oferta akcji zwykłych na okaziciela serii H przeprowadzana na
podstawie Dokumentu ofertowego
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Ordynacja podatkowa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1325, z późn. zm.)

Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu, Organizator
ASO, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. będąca organizatorem
alternatywnego systemu obrotu NewConnect

Prawo Dewizowe

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1708,
z późn. zm.)

Rada Nadzorcza

rada nadzorcza Spółki

Regulamin ASO

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

Rozporządzenie 2017/1129

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w
związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich
do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE

Rozporządzenie MAR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE

Statut

statut Spółki

Ustawa o Obrocie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.)

Ustawa o Ofercie

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080, z późn. zm.)

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.)

Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.)

Ustawa o podatku od
czynności cywilnoprawnych

ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 815, z późn. zm.)
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Ustawa o podatku od
spadków i darowizn

ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1043)

Walne Zgromadzenie, WZ

walne zgromadzenie Spółki

Zapis

zapis na Akcje Oferowane

Zarząd

zarząd Spółki

zł, złoty

złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
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6.4.

Załącznik 4 – Formularz zapisu na Akcje serii H
Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii H
spółki BVT S.A.

Niniejszy formularz stanowi zapis na Akcje serii H spółki BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS: 0000525241), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oferowanych w ramach Publicznej Oferty z wyłączeniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Podstawą prawną emisji jest Uchwała nr 1/06/2021 Zarządu BVT S.A. z dn. 30 czerwca 2021 r.
podjęta za zgodą Rady Nadzorczej BVT S.A. udzieloną uchwałą nr 3/06/2021 z dni. 18 czerwca 2021 r. Akcje serii H przeznaczone są do objęcia
na warunkach określonych w Dokumencie ofertowym i niniejszym formularzu zapisu.
1. Imię i nazwisko (nazwa firmy osoby prawnej): ________________________________________________________________
2. Miejsce zamieszkania (siedziba osoby prawnej). Kod pocztowy: .__________ Miejscowość: ___________________________
Ulica: ___________________________________ Numer domu: __________ Nr mieszkania: ____________
3. PESEL, REGON (lub inny numer identyfikacyjny): ______________________________________________________________
(w przypadku nierezydentów nr i rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość lub nr właściwego rejestru zagranicznego)

4. Kod LEI* ………………………..….……………....… Data ważności kodu LEI ____________________
(dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fiz. prowadzących działalność gosp.)

5. Adres do korespondencji (telefon kontaktowy): ______________________________________________________________
6. Osoby zagraniczne: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej: _____________________________________________________
7. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej: ______________________________________________________
8. Status dewizowy:** □ rezydent

□ nierezydent

9. Liczba subskrybowanych Akcji serii H: __________________________________ (słownie: ___________________________
________________________________________________________________________________________________________)
10. Cena Emisyjna wynosi 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy).
11. Kwota wpłaty na Akcje serii H: ______________________________________ zł (słownie: ___________________________
________________________________________________________________________________________________________)
12. Forma wpłaty na Akcje serii H: przelew na rach. Emitenta prowadzony przez Bank BPS,
nr 37 1930 1839 2650 0623 6258 0010 / inny ***
13. Forma zwrotu wpłaconej kwoty lub jej części: przelew;
rachunek nr: ____________________________________________ w banku: -____________________________________
Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może
być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z
nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi inwestor.

Oświadczenie osoby składającej zapis
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

zapoznałem/-am się z treścią Dokumentu ofertowego i wyrażam zgodę na brzmienie treści Statutu Spółki oraz warunki Publicznej Oferty
Akcji serii H,

jestem świadomy/-a ryzyka inwestycyjnego wynikającego z inwestycji w Akcje, w tym ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego
kapitału,

zgadzam się na przydzielenie mi Akcji serii H zgodnie z zasadami opisanymi w Dokumencie ofertowym,

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty Akcji serii H, oraz
zostałem/-am poinformowany/-a, iż administratorem moich danych osobowych jest Emitent, a także otrzymałem/-am informacje o
przetwarzaniu danych osobowych przez administratora zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu
zapisu zostały podane dobrowolnie.

wyrażam zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonanym
przeze mnie zapisem na Akcje serii H podmiotowi, który będzie pełnił funkcje pośrednika rejestracyjnego oraz podmiotowi
prowadzącemu mój rachunek papierów wartościowych, na którym zgodnie z moją dyspozycją mają zostać zdeponowane objęte Akcje
serii H oraz, że upoważniam te podmioty do otrzymania powyżej wskazanych informacji.

*) należy podać w przypadku w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą
**) właściwe zaznaczyć „x”
***) niepotrzebne skreślić
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DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI SERII H SPÓŁKI BVT S.A.
Proszę o zdeponowanie na rachunku papierów wartościowych nr: ___________________________________________________
prowadzonym w domu maklerskim/banku depozytariuszu (pełna nazwa i kod domu maklerskiego/banku depozytariusza):
_________________________________________________________________________________________________________
wszystkich przydzielonych mi Akcji serii H spółki BVT S.A.
Oświadczenie: Ja niżej podpisany, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Spółki o wszelkich zmianach dotyczących numeru
wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek oraz stwierdzam nieodwołalność niniejszej
Dyspozycji.
Uwaga: Dyspozycja bez wpisanego pełnego numeru rachunku, nazwy i kodu domu maklerskiego jest nieważna.

..........................................................................................................................

....................................................................................................................................

(data i podpis inwestora)

(podpis przyjmującego zapis na akcje i dyspozycję deponowania)
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