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Liczba, rodzaj oraz jednostkowa wartość nominalna instrumentów finansowych wprowadzanych
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się:
 1 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 9 000 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 5 000 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 4 060 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Tabela 1. Kapitał zakładowy Emitenta przed emisją akcji serii D
Seria

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A

1 000 000

6,7%

1 000 000

6,7%

Seria B

9 000 000

60,0%

9 000 000

60,0%

Seria C

5 000 000

33,3%

5 000 000

33,3%

SUMA

15 000 000

100,00%

15 000 000

100,00%
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Tabela 2. Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii D
Seria

Liczba akcji (szt.)

Udział w kapitale
zakładowym (%)

Liczba głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów (%)

Seria A

1 000 000

5,25%

1 000 000

5,25%

Seria B

9 000 000

47,22%

9 000 000

47,22%

Seria C

5 000 000

26,23%

5 000 000

26,23%

Seria D

4 060 000

21,30%

4 060 000

21,30%

SUMA

19 060 000

100,00%

19 060 000

100,00%
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1. Czynniki ryzyka
Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor
powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje.
Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i
prowadzonej przez niego działalności. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta
elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być
świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności gospodarczej
również inne, nieujęte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym czynniki mogą wpływać na
działalność Spółki. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie
kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności. Inwestycja w
akcje Spółki jest odpowiednia dla inwestorów rozumiejących ryzyka związane z taką
inwestycją i będących w stanie ponieść stratę części lub całości zainwestowanych środków.
1.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Emitent
1.1.1.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski
Rynek na którym działa Emitent jest ściśle powiązany z koniunkturą gospodarczą na rynku
polskim jak i szerzej na rynku światowym. Do głównych czynników o charakterze
ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Emitenta, można zaliczyć: tempo
wzrostu krajowego PKB, poziom inflacji i stóp procentowych, poziom inwestycji podmiotów
gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych.
Istotnym elementem ryzyka w skali makro jest również ocena postrzegania polskiego rynku
nieruchomości w relacji do innych rynków o zbliżonym poziomie ryzyka inwestycyjnego
i zbliżonej, przewidywanej stopie zwrotu przez globalnych inwestorów operujących na rynku
nieruchomości. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek
poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może
mieć negatywny wpływ z jednej strony na bezpośrednią działalność operacyjną oraz sytuację
finansową Spółki, poprzez obniżenie popytu na usługi Emitenta, z drugiej strony może
wpłynąć na relatywne obniżenie atrakcyjności Polski dla globalnych funduszy operujących na
rynku nieruchomości poprzez zwiększenie stopy kapitalizacji oferowanych projektów
inwestycyjnych, co tym samym może wpłynąć na obniżenie cen planowanych do sprzedaży
projektów Spółki a ostatecznie na rentowność prowadzonej przez Emitenta działalności.

1.1.2.

Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent
Działalność Emitenta w istotnym stopniu uzależniona jest od bieżącej i przyszłej koniunktury
w branży deweloperskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku warszawskiego, na którym
wyłącznie operuje Spółka. Warszawski rynek nieruchomości komercyjnych jest
zdecydowanie największym i najbardziej konkurencyjnym rynkiem w kraju. Procesy
dostosowawcze związane ze zmianą
koniunktury w branży przebiegają na rynku
warszawskim najszybciej, co ma szczególnie znaczenie dla projektów nowo realizowanych.
Aktualne dane, dotyczące zarówno roku 2010 jak i 2011 wskazują na relatywnie nie dużą
podaż nowych powierzchni komercyjnych przy rosnącym popycie ze strony nowych
najemców oraz inwestorów, co przyczyniło się już w 2010 roku do wzrostu cen
nieruchomości, mierzonych stopą kapitalizacji (yield). W porównaniu z rokiem 2009 w
sektorach biurowym i handlowym stopy kapitalizacji spadły do ok. 6,5% 1. Nie można jednak
wykluczyć, że wraz z rosnącym popytem ze strony najemców oraz inwestorów wzrośnie

1

Cushman & Wakefield Polska Marketbeat wiosna 2011 Raport o rynku nieruchomości w Polsce, str. 8
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liczba nowo realizowanych projektów co przyczyni się do zwiększenia podaży a tym samym
do zwiększenia presji na obniżenie cen najmu oraz wydłużenia czasu niezbędnego do pełnej
komercjalizacji obiektów.
1.1.3.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym
Obecną sytuację na rynku warszawskim cechuje przewaga popytu nad podażą, co w pewnym
stopniu ogranicza zagrożenia ze strony konkurentów. Nie można jednak wykluczyć, że w
przypadku znaczącego wzrostu ilości nowo wybudowanej powierzchni przeznaczonej na
wynajem działania rynkowe konkurentów będą bardziej nastawione na obniżenie cen usług
oraz zwiększenie atrakcyjności innych parametrów oferty na rzecz potencjalnych najemców.
Jednocześnie Emitent nie może wykluczyć zwiększenia intensywności działań konkurentów
w segmencie mniejszych najemców co może dodatkowo przyczynić się do pogorszenia
pozycji rynkowej Emitenta.

1.1.4.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi
Otoczenie prawne działalności Spółki ulega stałym zmianom, w wyniku których pojawiają się
niejednokrotnie wątpliwości interpretacyjne, ich ryzyko potęguje brak scentralizowanego
systemu ich interpretacji przez organy państwowe. Niejednoznaczność przepisów może
rodzić ryzyko nałożenia kar administracyjnych lub finansowych w przypadku przyjęcia
niewłaściwej wykładni prawnej.
W celu minimalizacji powyższego ryzyka Emitent zamierza korzystać z usług renomowanych
kancelarii prawnych, co jednak nie eliminuje w pełni ryzyka poniesienia strat z tego tytułu.

1.1.5.

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców usług budowlanych
Emitent przy realizacji projektów inwestycyjnych na etapie budowy nowych obiektów
korzysta z usług firm budowlanych. Spółka w celu utrzymania przyjętych harmonogramów
projektów inwestycyjnych zamierza na bieżąco monitorować postęp prac. Emitent nie może
jednak zapewnić, że realizowane prace budowlane będą przebiegać terminowo a ich zakres
będzie zrealizowany zgodnie z założeniami konstrukcyjno - architektonicznymi.
Wszelkie opóźnienia w realizacji inwestycji mogą mieć wpływ na wyższe, nie w pełni
zrekompensowane koszty projektów a tym samym na obniżenie ich rentowności.
W celu minimalizacji tego rodzaju ryzyka Emitent stara się zawierać umowy z firmami
budowlanymi, które posiadają ugruntowaną pozycję na rynku.

1.1.6.

Ryzyko cen produktów, materiałów i towarów
Prowadzone przez Emitenta projekty na etapie budowy wymagają znaczących nakładów na
materiały budowlane. Ze względu na rozłożone w czasie wydatki na prace budowlane
istnieje ryzyko, że wykonawcy prac nie przeniosą całego lub części ryzyka zmian cen
materiałów budowlanych na siebie co naraża Emitenta na wzrost kosztów inwestycji a tym
samym obniżenia rentowności poszczególnych projektów i całej działalności prowadzonej
przez Spółkę. Wzrost kosztów budowy może przyczynić się do konieczności wzrostu cen
usług świadczonych przez Emitenta a tym samym pogorszenia rentowności działania i w
konsekwencji pogorszenie jego pozycji konkurencyjnej. W celu minimalizacji powyższego
ryzyka Emitent współpracuje z wiarygodnymi podmiotami o dużym potencjale finansowym i
wykonawczym, którzy są w stanie zapewnić krótki czas realizacji budowy oraz
przewidywalny poziom kosztów budowy w trakcie trwania inwestycji.
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1.1.7.

Ryzyko związane z celami strategicznymi
Spółka w swojej strategii rozwoju zakłada sprawną realizację procesów budowlanych oraz w
ich następstwie także sprawną komercjalizację obiektów co w połączeniu z przyjętą strategię
segmentacji klientów i koncentracji się na sektorze MSP ma umożliwić uzyskanie w drodze
sprzedaży wybranym inwestorom działającym na rynku nieruchomości odpowiednią stopę
zwrotu. Realizacja powyższej strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od szeregu
czynników na które Spółka nie ma bezpośredniego wpływu w związku z czym w sytuacji
nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, mogą wystąpić istotne
zagrożenia mogące przyczynić się do nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów
strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta
zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii.
W celu ograniczenia niniejszego ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje szereg kluczowych
czynników mogących mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na funkcjonowanie Grupy
Kapitałowej Emitenta opracowując scenariusze działań w przypadku ich wystąpienia.

1.1.8.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych
Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne
zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie
rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych
z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT
w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko,
iż mimo stosowania przez Emitenta aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja
Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę,
co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie na Emitenta kary finansowej, która może mieć
istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

1.1.9.

Ryzyko związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
Realizacja projektów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Emitenta w fazie budowy nowych
obiektów jest narażona na ryzyko opóźnień wynikających z nieprzewidywalności warunków
atmosferycznych. Część lub całość zadań związanych z realizacją prac budowlanych musi
zostać zrealizowana w sprzyjających warunkach pogodowych. Niesprzyjająca aura może
doprowadzić do przekroczenia harmonogramów realizowanych projektów, a co za tym idzie
do nieplanowanego wzrostu kosztów i obniżenia wyniku finansowego.

1.1.10. Ryzyko związane z pozyskaniem niezbędnego finansowania dłużnego
Finansowanie projektów inwestycyjnych Emitenta w dużej mierze opiera się na pozyskaniu
niezbędnego finansowania dłużnego w postaci kredytów bądź obligacji. Ze względu na
obecną sytuację na rynkach finansowych istnieje ryzyko, że Emitent może mieć trudności w
terminowym pozyskaniu niezbędnego finansowania bądź warunki jego pozyskania będą
mniej korzystne niż obecnie zakłada Emitent. Ponadto istnieje ryzyko, że wartość
pozyskanego finansowania będzie niższa niż zakłada Emitent co może dodatkowo opóźnić
realizację projektów a tym samym przyczynić się do obniżenia wyników finansowych
przedsiębiorstwa.
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1.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym
1.2.1.

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji Emitenta
Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w
alternatywnym systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta
będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do Alternatywnego Systemu
Obrotu na rynku NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót akcjami na tym rynku będzie się
charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować trudności w sprzedaży
dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne obniżenie cen
akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet czasami brak możliwości sprzedaży akcji.

1.2.2.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami
Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3
miesiące w następujących przypadkach:
 na wniosek emitenta,
 jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 jeśli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.
Ponadto, w innych przypadkach określonych przepisami prawa, Organizator
Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż miesiąc. Ewentualne wystąpienie wyżej wymienionych sytuacji spowoduje
zawieszenie notowań akcji Emitenta.
§ 16 ust. 1 Regulaminu ASO stanowi, że jeśli Emitent nie wykonuje obowiązków, określonych
w rozdziale V Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może:
 Upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie
internetowej,
 Zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie,
 Wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.
Do terminu zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), nie stosuje się postanowienia § 11
ust. 1 (czas zawieszenia może przekraczać 3 miesiące).
Jeżeli informacje przekazane przez Emitenta mogą mieć istotny wpływ na notowanie jego
instrumentów finansowych w Alternatywnym Systemie, ich przekazanie może stanowić
podstawę czasowego zawieszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu tymi
instrumentami w alternatywnym systemie.
Zgodnie z § 16 ust. 3 Regulaminu ASO, jeżeli informacje przekazane przez emitenta mogą
mieć istotny wpływ na notowanie jego instrumentów finansowych w alternatywnym
systemie, ich przekazanie może stanowić podstawę czasowego zawieszenia przez
Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu tymi instrumentami w alternatywnym
systemie obrotu.
Art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi, że w przypadku, gdy
wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony
interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na żądanie Komisji
wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym
systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami
finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku, gdy
obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego
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systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie
obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator
alternatywnego systemu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na żądanie Komisji
Giełda jako organizator alternatywnego systemu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję
instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny
prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu
dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, albo powoduje naruszenie interesów
inwestorów.
1.2.3.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect
Zgodnie z § 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO może wykluczyć instrumenty
finansowe z obrotu:
 na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym
zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
 jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
 wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd
wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na
zaspokojenie kosztów postępowania,
 wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w
alternatywnym systemie:
 w przypadkach określonych przepisami prawa,
 jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
 w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
 po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu
upadłości emitenta obejmującej likwidację jego majątku lub postanowienia o
oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w
majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.
Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator
Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.
Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO może wykluczyć z
obrotu instrumenty finansowe Emitenta, jeżeli ten nie wykonuje obowiązków ciążących na
emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowiązki, o których mowa w
przytoczonym przepisie, to w szczególności obowiązki informacyjne.
Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w
odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

1.2.4.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF
za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z
przepisów prawa
Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności
obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z
art. 169 – 174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W przypadku nałożenia takiej
kary obrót instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy.
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2. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w dokumencie
informacyjnym
2.1. Emitent
Firma Spółki:
Siedziba, adres:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Nr KRS:
REGON:
NIP:

5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna
ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa
+48 22 401 11 00
+48 22 401 11 70
www.5avenueholding.com
office@5avenueholding.com
Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000370247
142638103
5222967449

Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta:
Jakub Robel – Prezes Zarządu

Oświadczenie osób działających w imieniu Emitenta:

Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie
Informacyjnym, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że nie pominięto w
Dokumencie Informacyjnym niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
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2.2. Autoryzowany Doradca
Firma Spółki:
Siedziba, adres:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Rubicon Partners Corporate Finance SA
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
+48 22 208 99 00
+48 22 208 99 01
www.rubiconpartners.pl
biuro@rubiconpartners.pl

Osoby działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Grzegorz Golec – Prezes Zarządu
Anna Adamczyk – Przybylska - Prokurent

Oświadczenie osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy:
Oświadczamy, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami
określonymi w Załączniku nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego
Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 1 marca
2007 roku (z późn. zm.), oraz, że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i
informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie
Informacyjnym, są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz, że nie
pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpłynąć na jego znaczenie i wycenę
instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie
czynniki ryzyka związane z obrotem danymi instrumentami.

DOKUMENT INFORMACYJNY

12

5TH AVENUE HOLDING S . A .

3. Dane o instrumentach finansowych
Alternatywnego Systemu Obrotu

wprowadzanych

do

3.1. Rodzaj, liczba oraz łączna wartość instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów
uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów
finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych
3.1.1.

Typ i rodzaj instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu
Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się:
 1 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 9 000 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 5 000 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 4 060 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego łączna wartość nominalna akcji serii A, B,
C oraz D wynosi 1.906.000 zł.

3.1.2.

Uprzywilejowania oraz świadczenia dodatkowe związane z instrumentami finansowymi
Akcje Emitenta serii A, B, C i D wprowadzane do alternatywnego systemu obrotu nie są
akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351–353 Kodeksu spółek handlowych.
Akcje Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela. Z instrumentów finansowych Spółki nie
wynikają żadne uprzywilejowania.

3.1.3.

Ograniczenia w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
Statut Emitenta nie zawiera żadnych ograniczeń w zakresie możliwości przenoszenia akcji
serii A, B C oraz D. Ograniczenia w zakresie możliwości przenoszenia praw z akcji Emitenta
wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawy o obrocie, Ustawy o
ofercie publicznej oraz Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

3.1.3.1. Ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Obrót akcjami emitenta, jako akcjami spółki publicznej, podlega regulacjom przewidzianym
dla takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 154 tej ustawy informacją poufną w rozumieniu ustawy jest określona w
sposób precyzyjny informacja, dotycząca bezpośrednio lub pośrednio jednego lub kilku
emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo
nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej
wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych
instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów
finansowych, przy czym:
1) Dana informacja jest określona w sposób precyzyjny, gdy wskazuje na okoliczności
lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a
jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego
wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartości instrumentów
finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów
finansowych.
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2) Po przekazaniu do publicznej wiadomości dana informacja mogłaby w istotny sposób
wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z
nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby zostać
wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie
działającego inwestora.
3) Dana informacja w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji
dotyczących instrumentów finansowych ma charakter informacji poufnej również
wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą
wiedzę o takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek
określonych w pkt 1 i 2.
Zgodnie z art. 161a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) opisane poniżej zakazy i wymogi, o
których mowa w art. 156–160 tejże ustawy, mają zastosowanie między innymi do
instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi).
Zgodnie z art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, osoby:
1) posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach Spółki,
posiadaniem w Spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z
racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku
prawnego o podobnym charakterze, a w szczególności:
a) członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub
wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
lub
b) akcjonariusze spółki publicznej, lub
c) osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym
lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, lub będących przedmiotem ubiegania
się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
d) maklerzy lub doradcy, lub
2) osoby posiadające informację poufną w wyniku popełnienia przestępstwa, albo
3) osoby posiadające informację poufną pozyskaną w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2, jeżeli
wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że jest to informacja
poufna nie mogą:
- ujawniać informacji poufnej,
- udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia
lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.
Zgodnie z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w przypadku
uzyskania informacji poufnej przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, zakaz, o którym mowa w ust. 1 (zakaz ujawniania informacji poufnej),
dotyczy również osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej.
Zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wykorzystywaniem
informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
instrumentów finansowych w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby,
albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej
powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi,
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jeżeli instrumenty te są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do
takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany
instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnieniem
informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie
przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:
1) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, które są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o
dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której
przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku;
2) jednego lub kilku instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw
członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku,
niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest
dokonywana na tym rynku;
3) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych, które są dopuszczone do obrotu na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych
państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim
rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest
dokonywana na tym rynku.
Art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w okresie zamkniętym (definicja poniżej)
mówi, że członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci, pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego
pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z emitentem lub wystawcą w stosunku
zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, nie mogą:
- nabywać lub zbywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo
dokonywać, na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, innych czynności prawnych,
powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi
podczas okresu zamkniętego,
- działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie
do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji
emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów
finansowych z nimi powiązanych, albo podejmować czynności powodujących lub mogących
powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na
rachunek własny lub osoby trzeciej,
z zastrzeżeniem, iż powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:
1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba objęta ww. ograniczeniami z
art. 159 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zleciła zarządzanie portfelem
instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej
rachunek decyzje inwestycyjne, albo
2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych,
zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, albo
3) w wyniku złożenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się
na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę objętą ww. ograniczeniami z art. 159 Ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej, albo
5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa poboru, albo

DOKUMENT INFORMACYJNY

15

5TH AVENUE HOLDING S . A .

6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych
organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie
dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Okresem zamkniętym, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi, jest:
- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub
instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, do momentu przekazania tej informacji do publicznej
wiadomości,
- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został
sporządzony raport,
- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
sporządzany jest dany raport,
- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych,
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których
został sporządzony raport.
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące
prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze,
które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio
emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego
rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do
przekazywania KNF informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi
powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi
papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących
przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu.
Podstawę prawną obowiązywania w alternatywnym systemie obrotu przepisów dotyczących
okresów zamkniętych stanowi art. 161a w zw. z art. 39 ust. 4 pkt 3 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Zgodnie z art. 174 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Komisja Nadzoru
Finansowego może nałożyć karę pieniężną do wysokości 200 000 PLN (dwieście tysięcy
złotych) na członka Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurenta, pełnomocnika emitenta,
wystawcy, jego pracownika, biegłego rewidenta albo inną osobę pozostającą z emitentem lub
wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, który
w czasie trwania okresu zamkniętego:
- nabywa lub zbywa, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcje emitenta, prawa
pochodne dotyczące akcji emitenta oraz inne instrumenty finansowe z nimi
powiązane, albo dokonuje, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności
prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi,
- działając jako organ osoby prawnej, podejmuje czynności, których celem jest
doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny
lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz
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innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych, albo podejmuje czynności
powodujące lub mogące powodować rozporządzenie takimi instrumentami
finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej,
Nie dotyczy to czynności dokonywanych:
- przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu wyżej wskazana osoba
zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający
ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, albo
- w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji emitenta praw
pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z
nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu
danego okresu zamkniętego, albo
- w wyniku złożenia przez wyżej wskazaną osobę zapisu w odpowiedzi na ogłoszone
wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami
Ustawy o ofercie publicznej, albo
- w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez wyżej wskazaną osobę wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie
publicznej, albo
- w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza emitenta prawa
poboru, albo
- w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład
statutowych organów emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty
była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.
Na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do instrumentów
finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu znajdują zastosowanie
postanowienia art. 78 ust. 2–4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przepisy te
określają sytuacje, w których ze względu na bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym
systemie obrotu lub interes inwestorów wprowadzenie lub rozpoczęcie obrotu instrumentami
finansowymi w alternatywnym systemie obrotu może zostać wstrzymane, oraz wskazują
przypadki, gdy obrót instrumentami finansowymi może zostać zawieszony lub instrumenty
finansowe mogą zostać wykluczone z obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, gdy wymaga tego
bezpieczeństwo obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator
alternatywnego systemu wstrzymuje na żądanie KNF wprowadzenie instrumentów
finansowych do obrotu, w tym alternatywnym systemie obrotu, lub wstrzymuje rozpoczęcie
obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
W przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w
okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym
alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów na żądanie KNF
Giełda jako organizator alternatywnego systemu, na podstawie art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie
dłuższy niż miesiąc.
Na mocy art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przewiduje się
wykluczenie z obrotu, na żądanie KNF, instrumentów finansowych, jeśli 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.
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3.1.3.2. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z
regulacji zawartych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w
sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie
Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o
wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi
podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do
trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe
podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:
a) zawarciu umowy,
b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
c) przejęciu większościowego udziału.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji
można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w
zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji.
Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw, uczestniczących w
koncentracji, wynosi więcej niż 5 mld EUR, oraz
b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej
dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250
mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na
Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;
a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji
wynosi więcej niż 2,5 mld EUR,
b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR,
c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z
czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w
koncentracji wynosi co najmniej 25 mln EUR, oraz łączny obrót, przypadający na
Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie
swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym
państwie członkowskim.

3.1.3.3. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%,15 %, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% ogólnej
liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął
odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej
liczby głosów,
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kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby
głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w
terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej
liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć,
Obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub
przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:
 zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
 nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika
bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki
publicznej;
 pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.


Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane
z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji,
gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo
głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa
się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają
również na:
a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby
głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych
wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej;
b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub
przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach
następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
 inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy
inwestycyjnych,
 inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot;
c) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego
progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z
posiadaniem akcji:
 przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego
podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o
których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
 w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w
skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy
o funduszach inwestycyjnych - w zakresie akcji wchodzących w skład
zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako
zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na
walnym zgromadzeniu,
 przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;
d) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na
walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji
spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie
wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania;
e) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne
porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki
DOKUMENT INFORMACYJNY

19

5TH AVENUE HOLDING S . A .

f)

wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć
czynności powodujące powstanie tych obowiązków;
na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w lit. e), posiadając
akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie
danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach, o których mowa w lit. e) oraz f), obowiązki określone w tym rozdziale mogą
być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia.
Istnienie porozumienia, o którym mowa w lit. e), domniemywa się w przypadku posiadania
akcji spółki publicznej przez:
 małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej
linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i
kurateli;
 osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym;
 mocodawcę lub jego pełnomocnika, niebędącego firmą inwestycyjną, upoważnionego
do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia
papierów wartościowych;
 jednostki powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych we wskazanych
powyżej zapisach wlicza się:
 liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne – po stronie podmiotu
dominującego;
 liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem – po stronie pełnomocnika, który
został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z lit. d),
 liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Obowiązki określone w zapisach powyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu
są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w
podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. Na podstawie art. 89
Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki
publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego
powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli
osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych
odpowiednio w art. 69.
W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji
spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą
walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. Zgodnie z art. 75 ust. 4
Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do
chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w
wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z
dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz.
871). Z instrumentami będącymi przedmiotem wprowadzenia do Alternatywnego Systemu
Obrotu nie wiążą się żadne inne, niż wskazane powyżej, ograniczenia w obrocie
instrumentami finansowymi Emitenta.
3.1.3.4. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada na przedsiębiorców obowiązek
zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zamiaru
koncentracji, o ile łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku
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obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 EUR
(pięćdziesiąt milionów euro). Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót
zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych
przedsiębiorców należących do grup przedsiębiorcy, nad którym ma być przejęta kontrola, a
także jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów).
Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
- połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów
lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym
lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części
przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z
dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10 000 000 EUR (dziesięć milionów euro).
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dokonanie
koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę
dominującego. Zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu:
1) jeżeli obrót przedsiębiorcy:
- nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,
- którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,
- z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,
nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat
obrotowych
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 EUR (dziesięć
milionów euro).
Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w których wyniku
powstanie lub umocni się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje
koncentracja (a contrario art. 18 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu
ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest
prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych
przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od
dnia nabycia, oraz że:
- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy,
lub
- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub
części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji
finansowej może
przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że
odsprzedaż akcji nie była w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed
upływem roku od dnia ich nabycia.
3) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z
wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do
której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują wspólnie łączący się przedsiębiorcy, wspólnie
wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy,
przedsiębiorca przejmujący kontrolę lub przedsiębiorca nabywający część mienia innego
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przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być
zakończone nie później niż 2 miesiące od dnia jego wszczęcia.
Sposób wyliczenia wysokości obrotu decydującego o konieczności zgłoszenia koncentracji do
urzędu antymonopolowego (Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji) określa Rozporządzenie
Rady Ministrów z 17 lipca 2007 r. w sprawie sposobu obliczania obrotu przedsiębiorców
uczestniczących koncentracji (Dz. U. z 2007 r. Nr 134, poz. 935). Rozporządzenie to w § 3
wskazuje, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oblicza się jako sumę
przychodów uzyskanych w roku poprzedzającym ze sprzedaży produktów oraz sprzedaży
towarów i materiałów, składających się na operacyjną działalność przedsiębiorców, po
odliczeniu udzielonych rabatów, upustów i innych zmniejszeń oraz podatku od towarów i
usług, a także innych podatków związanych z obrotem, jeżeli nie zostały odliczone,
wykazanych w rachunku zysków i strat sporządzonym na podstawie przepisów o
rachunkowości. Sumę przychodów powiększa się o wartość uzyskanych dotacji
przedmiotowych.
Do podjęcia decyzji przez Prezesa UOKiK lub do upływu terminu, w którym decyzja ta
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są
zobowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w oparciu o art. 19 ust. 1 Ustawy o
ochronie konkurencji i konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie
koncentracji, w wyniku której – po spełnieniu przez przedsiębiorców zmierzających dokonać
koncentracji warunków określonych w art. 19 ust. 2 powyższej ustawy – konkurencja na
rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie
pozycji dominującej na rynku.
Ponadto na podstawie art. 19 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes
UOKiK może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców
zamierzających dokonać koncentracji obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w
szczególności do:
- zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w
szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z
funkcji członka organu zarządzającego bądź nadzorczego jednego albo kilku
przedsiębiorców,
- udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.
Na mocy art. 20 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK
zakazuje, w drodze decyzji, dokonania koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku
zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji
dominującej na rynku. Jednak w przypadku, gdy odstąpienie od zakazu koncentracji jest
uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu
technicznego albo będzie mogła wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową,
zezwala na dokonanie takiej koncentracji.
Na mocy art. 21 ust. 1 przywoływanej ustawy Prezes UOKiK może uchylić powyższe decyzje,
jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni
przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają
określonych w decyzji warunków.
Jeśli jednak koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest
możliwe w inny sposób, Prezes UOKiK może na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy, w drodze
decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w
szczególności:
- podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji,
- zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy,
- zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub
przedsiębiorcami lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną
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kontrolę z zastrzeżeniem, że decyzja taka nie może być wydana po upływie 5 lat od
dnia dokonania koncentracji.
Z powodu niedopełnienia obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na
przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10%
przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie, dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody (art.
106 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
W oparciu o art. 106 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze
decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1 000 EUR do 50 000 000
EUR, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał on nieprawdziwe
dane, a także jeśli nie udzielił informacji żądanych przez Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 19 ust. 3 bądź udzielił informacji
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również w drodze decyzji nałożyć
na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 EUR do 10
000 EUR za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z
zakresu koncentracji (art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na
osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do
pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, gdy
osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji (art. 108 ust. 1 pkt 2
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub niewykonania decyzji o zakazie
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji,
określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w
szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami
lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka
nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku
niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze
decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy.
W przypadku niewykonania decyzji, Prezes UOKiK może, w drodze decyzji, dokonać
podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550
Kodeksu spółek handlowych. Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek
uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie
umowy lub podjecie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu
poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes UOKiK uwzględnia w
szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.
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3.1.3.5. Ograniczenia wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Obrót akcjami emitenta podlega zasadom i ograniczeniom zawartym w Regulaminie
Alternatywnego Systemu Obrotu.
Do obrotu na ASO, zgodnie z § 3 Regulaminu ASO mogą być wprowadzone instrumenty
finansowe spełniające następujące wymogi:
- został dla nich sporządzony publiczny dokument informacyjny (zatwierdzony przez
właściwy organ nadzoru),
- zbywalność tych instrumentów nie jest ograniczona,
- w stosunku do emitenta tych instrumentów nie toczy się postępowanie upadłościowe
lub likwidacyjne.
Jeżeli regulamin nie przewiduje konieczności sporządzania publicznego dokumentu
informacyjnego lub upłynął termin ważności takiego dokumentu sporządzonego w związku
ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na
rynku regulowanym, wprowadzenie instrumentów finansowych do ASO wymaga:
- sporządzenia przez emitenta właściwego dokumentu informacyjnego,
- przedstawienia przez emitenta oświadczenia Autoryzowanego Doradcy, o którym
jest mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.2. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych
3.2.1.

Organ uprawniony do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych
Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji, na mocy art. 430-432 k.s.h. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

3.2.2.

Data i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej
treści

Akcje serii A
Podstawą prawną emisji akcji serii A jest akt założycielski Emitenta. Akt związania spółki
akcyjnej z dnia 13 września 2010 roku sporządzony przez notariusza Grzegorza Rogala w
Kancelarii Notarialnej w Warszawie Repertorium A nr -7088/2010. Akcje zostały objęte przez
5th Avenue Investment Corporation Ltd wkładem pieniężnym 100 tys. akcji o wartości
nominalnej 1 zł i cenie emisyjnej 1 zł.
Na podstawie aktu notarialnego z dnia 5 listopada 2010 roku sporządzonego przez
notariusza Grzegorza Rogala w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Repertorium A nr 8856/2010 dokonano zmiany aktu zawiązania spółki akcyjnej m.in. poprzez obniżenie ceny
nominalnej akcji w stosunku 1:10 do poziomu 0,10 zł i zwiększeniu w stosunku 1:10 liczy akcji
do poziomu 1.000.000 akcji, wartość kapitału zakładowego spółki nie uległa zmianie. Treść
aktu notarialnego odnoszącą się do przeprowadzonej zmiany zamieszczono na kolejnej
stronie. Akcje serii A zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu
23.11.2010 r.
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Akcje serii B
Uchwała nr 3 NWZA z dnia 14 marca 2011 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego
Spółki o kwotę 900 tys. zł poprzez emisję 9.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł i
cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowego
akcjonariusza spółki. Akt notarialny sporządzony został przez notariusza Grzegorza Rogala
w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Repertorium A nr -2757/2011. Wszystkie akcje zostały
objęte przez jeden podmiot. Akcjonariusz objął akcje wkładem pieniężnym.
Akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 23.03.2011 r.
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Tekst uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma 5TH
AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 marca 2011 roku.
„Uchwala nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 marca 2011 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na podstawie art. 431 § l i §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych)
z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji
9,000.000 (dziewięć milionów) sztuk nowych akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B 9000000.
2. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną zaoferowane dotychczasowemu jedynemu akcjonariuszowi Spółki
pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, któremu przysługuje prawo
poboru (subskrypcja zamknięta), to jest Spółce pod firmą 5TH AVENUE INVESTMENT CORPORATION
LTD z siedzibą w Londynie.
3. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii B wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
5. W treści ogłoszenia, o którym mowa w art. 434 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki określi miejsce i
termin oraz wysokość wpłat na akcje nowej emisji serii B, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz
nieuiszczenia należnych wpłat.
6. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji nowej emisji serii B,
ustala się na dzień 14 marca 2011 roku.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji nowej emisji serii
B.
8. Akcje nowej emisji serii B będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w tan sposób, że § 5 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć
milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych od numeru A 0000001 do numeru A 1000000
b) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii B, oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B
9000000.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano l.000.000
ważnych głosów, z l .000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" powzięciem
powyższej uchwały oddano 1.000.000 ważnych głosów, głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, a zatem
uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek
handlowych.

Akcje serii C
Uchwała nr 1 NWZA z dnia 21 kwietnia 2011 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego
Spółki o kwotę 500 tys. zł poprzez emisję 5.000.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł i
cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowego
akcjonariusza spółki. Oferta nabycia akcji została skierowana do wybranych inwestorów. Akt
notarialny został sporządzony przez notariusza Grzegorza Rogala w Kancelarii Notarialnej w
Warszawie Repertorium A nr -4496/2011. Akcje zostały objęte przez 7 podmiotów. Nowi
akcjonariusze objęli akcje wkładem pieniężnym.
W dniach 30 sierpnia 2011 roku oraz 31 sierpnia 2011 roku nastąpiło zawarcie umów kupna sprzedaży, mocą których akcje zostały objęte przez dwóch nowych akcjonariuszy. Cena
sprzedaży została ustalona w wysokości 0,11 PLN za jedną akcję. W związku z powyższym
na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, akcje serii C znajdują się w posiadaniu
dziewięciu akcjonariuszy.
Akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 13.05.2011 r.
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Tekst uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma 5TH
AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 roku.
„Uchwala nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na podstawie art. 431 § l i §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) z
kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w
drodze emisji 5.000.000 (pięć milionów) sztuk nowych akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 5000000.
Akcje serii C są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
Wszystkie akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
Cena emisyjna akcji nowej emisji serii C jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda akcja.
Akcje serii C po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2011, kończący się 31 grudnia
2011 roku.
Objęcie akcji serii C nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze zawarcia umów o objęcie akcji w
podwyższonym kapitale. Zawarcie umów objęcia akcji serii C nastąpi w terminie do 31 maja 2011 roku.
Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji i przydziału akcji serii C w tym
opracowania wzoru umowy objęcia akcji serii C
Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa
poboru akcji serii C w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii C oraz wskazany w punkcie 4
powyżej sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej
opinii.
Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii C, jak również zawierania umów, na mocy których
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w tan sposób, że § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na
15.000.000 (piętnaście milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w
tym:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych od numeru A 0000001 do numeru A 1000000
b. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii B, oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B
9000000.
c. 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii C, oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 5000000.
„2. Skreśla się.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano l0.000.000
ważnych głosów, z l0.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" powzięciem
powyższej uchwały oddano 10.000.000 ważnych głosów, głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, a zatem
uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek
handlowych.
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Akcje serii D
Uchwała nr 2 NWZA z dnia 21 kwietnia 2011 roku Akt notarialny Repertorium A nr 4496/2011 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 406 tys. zł poprzez emisję
4.060.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej w wysokości 1,70 zł z
pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy spółki oraz Uchwała nr 1
NWZA z dnia 27 lipca 2011 roku zawarta w akcie notarialnym Repertorium A numer
9416/2011 r. zmieniająca zapisy uchwały nr 2 z dnia 21 kwietnia 2011 roku. Oferta nabycia
akcji została skierowana do wybranych inwestorów. Akcje zostały objęte przez pięć
podmiotów. Nowi akcjonariusze objęli akcje wkładem pieniężnym.
W dniu 16 listopada 2011 roku nastąpiło zawarcie umowy kupna - sprzedaży, mocą której
akcje zostały objęte przez jednego nowego akcjonariusza. Cena sprzedaży została ustalona w
wysokości 1,70 PLN za jedną akcję. W związku z powyższym na dzień sporządzenia
Dokumentu Informacyjnego, akcje serii D znajdują się w posiadaniu sześciu akcjonariuszy.
Akcje te zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 12.09.2011 r.
Tekst jednolity uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma 5TH
AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 roku
po zmianie wprowadzonej uchwałą z dnia 27 lipca 2011 roku.
„Uchwala nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2011 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej z
wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na podstawie art. 431 § l i §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:
1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 406.000,00 zł (czterysta sześć tysięcy
złotych) z kwoty 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.906.000,00 zł (jeden milion
dziewięćset sześć tysięcy złotych) w drodze emisji 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) sztuk nowych
akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oznaczonych od numeru D
0000001 do numeru D 4060000.
2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi, na okaziciela.
3. Wszystkie akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym.
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii D wynosi 1,70 zł (jeden złoty siedemdziesiąt groszy) każda akcja.
5. Akcje serii D po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy na następujących warunkach:
a. W przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia
dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą
w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do
ich wydania
b. W przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art.
348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy
od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane
6. Objęcie akcji serii D nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w drodze zawarcia umów o objęcie akcji w
podwyższonym kapitale. Zawarcie umów objęcia akcji serii D nastąpi w terminie do 30 sierpnia 2011 roku.
7. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji i przydziału akcji serii D w tym
opracowania wzoru umowy objęcia akcji serii D.
8. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa
poboru akcji serii D w całości. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemną opinię
uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz wskazany w punkcie 4
powyżej sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej
opinii.
9. Niniejszym upoważnia się Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji serii D, jak również zawierania umów, na mocy których
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z akcjami z
zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie postanawia zmienić Statut Spółki w tan sposób, że § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe,
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następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.906.000,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy złotych) i dzieli się
na 19.060.000 (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda, w tym:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, oznaczonych od numeru A 0000001 do numeru A 1000000
b. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji serii B, oznaczonych od numeru B 0000001 do numeru B
9000000.
c. 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii C, oznaczonych od numeru C 0000001 do numeru C 5000000.
d. 4.060.000 (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D, oznaczonych od numeru D 0000001 do
numeru D 4060000.
11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna upoważnia
radę nadzorczą spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą
uchwałą.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu łącznie oddano l0.000.000
ważnych głosów, z l0.000.000 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, przy czym „za" powzięciem
powyższej uchwały oddano 10.000.000 ważnych głosów, głosów „przeciw" i „wstrzymujących się" nie oddano, a zatem
uchwała ta została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek
handlowych.

3.2.3.

Podmiot prowadzący rejestr akcji Emitenta
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu rejestracji akcji Emitenta będzie
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4,
00-498 Warszawa. Od momentu rejestracji akcji Emitenta serii A, B, C i D w KDPW, akcje te
nie będą miały formy dokumentu. Akcje Emitenta będą podlegały dematerializacji z chwilą
ich rejestracji w KDPW na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, zawartej przez Emitenta z KDPW.

3.2.4.

Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie
Wszystkie akcje Emitenta są równe w prawie do dywidendy.
Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od momentu zawiązania Spółki. Dzień dywidendy
nie może być wyznaczony później niż w okresie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały o podziale zysku. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcje serii B po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2011,
kończący się 31 grudnia 2011 roku.
Akcje serii C po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy 2011,
kończący się 31 grudnia 2011 roku.
Akcje serii D po raz pierwszy uczestniczyć będą w dywidendzie za rok obrotowy na
następujących warunkach:
 W przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego
do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych
włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego,
poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania.
 W przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym
mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje
uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały
wydane.
Na mocy § 9 Statutu Spółki Zarząd Emitenta jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem
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właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych. W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie
dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.
3.3. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji
3.3.1.

Prawa majątkowe związane z akcjami Emitenta

Prawo do zbycia akcji
Zgodnie z art. 337 § 1 k.s.h. akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych
zapisów ograniczających to prawo.
Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego
Zgromadzenia Spółki (art. 406 k.s.h.).
Prawo do udziału w zysku Spółki, tj. prawo do dywidendy
Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 k.s.h. mają prawo do udziału w zysku spółki
wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który
został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk
przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji
posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez walne
zgromadzenie. Wszystkie akcje serii A, B, C oraz D są równe w prawach co do dywidendy.
Zgodnie z art. 348 § 3 k.s.h. dzień dywidendy, może być wyznaczony na dzień podjęcia
uchwały o jej wypłacie lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia
uchwały, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w
regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2 k.s.h. organem właściwym do powzięcia
uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po
upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 k.s.h.). Statut Emitenta nie przewiduje
żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A, B, C oraz D. Tym samym
stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.
Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla
spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział I Szczegółowych Zasad
Działania KDPW. Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie
może być wyłączone, jednakże podlega przedawnieniu.
Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj.
prawo poboru
Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 k.s.h. W przypadku nowej
emisji akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku
do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do
emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub
inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2
k.s.h., po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części.
Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia
prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie
wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2
k.s.h.). Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o
podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez
instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem
umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale.
Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje
nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku, kiedy akcjonariusze, którym
służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3
k.s.h.).
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Prawo do udziału w majątku pozostałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki akcyjnej
W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki,
ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciążące na spółce i upłynnić majątek
spółki, zgodnie z art. 468 § 1 k.s.h.
W myśl art. 474 § 1 k.s.h., po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może
nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu
lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki,
stosowanie do art. 474 § 2 k.s.h., dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do
dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Wielkość
wpłat na kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i
wartość posiadanych przez niego akcji. Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w
przedmiotowym zakresie.
Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach
W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są
zapisane na rachunku papierów wartościowych, prowadzonym przez podmiot uprawniony
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji
przysługuje akcjonariuszowi.

3.3.2.

Prawa korporacyjne związane z akcjami Emitenta

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki
Na podstawie art. 412 § 1 k.s.h. akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 406
k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec
szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date –
dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż
po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406 §
1 k.s.h.). Na podstawie żądania wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa
w WZ dla akcjonariusza. Następnie przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez
podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu
sporządzenia przez KDPW i przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji
uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.
Na podstawie art. 406 k.s.h. akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce
nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni
przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być
złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej.
W przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników
i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed
datą Walnego Zgromadzenia.
Prawo głosu
Z każdą akcją serii A, B, C oraz D Emitenta związane jest prawo do wykonywania jednego
głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h akcjonariusz może
uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocnika. Zgodnie z art. 4113 k.s.h. akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z
posiadanych akcji (split voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w
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ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to Akcjonariusz
Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może dopuszczać
możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.). W obecnym brzmieniu Statutu, nie jest
przewidziana powyższa możliwość.
Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Spółki
Zgodnie z art. 410 § 1 k.s.h., niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w
walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych
uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez
Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie
z art. 410 § 2 k.s.h. na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału
zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być
sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy
mają prawo wyboru jednego członka komisji.
Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zgodnie z art. 399 § 3 k.s.h. akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału
zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz do
złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw
Zgodnie z art. 400 k.s.h. akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału
zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i
umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien
złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od
dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie
zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza
przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych
postanowień w tej materii.
Prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5%
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej.
Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Prawo zgłaszania projektów uchwał
Na mocy art. 401 § 5 k.s.h. każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą
przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad (art. 401 § 4 k.s.h.).
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Prawo żądania zarządzenia tajnego głosowania
Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym
zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru
podejmowanych uchwał.
Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki
Każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach
objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z art. 407 § 2
k.s.h. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno
nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 3 k.s.h. wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w
drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy
Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z
podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę
członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka
Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady
Nadzorczej (art. 385 § 5 k.s.h.). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez
odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej,
obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta,
których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w
drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 k.s.h.).
W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez
przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 k.s.h.).
Prawo do zgłoszenia wniosku w sprawie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej
powołania rewidenta ds. szczególnych
Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy
spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, walne zgromadzenie
może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych),
na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub
prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego
walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku
obrad najbliższego walnego zgromadzenia Emitenta.
W przypadku, gdy walne zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej
opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z
naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie,
wnioskodawcy mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu
rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych
Prawo żądania udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących Spółki
Stosownie do art. 428 § 1 k.s.h. akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania walnego
zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli
udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej
porządkiem obrad walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia
informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 k.s.h. Zarząd powinien
w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 w
przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki
żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić
akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za
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tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie
dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o
udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na
piśmie. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę
Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez
ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 6).
Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 k.s.h. akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania,
aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy
pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) k.s.h. wobec
określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz
Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również
ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada
spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z
innymi osobami.
Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta.
Najważniejsze z nich to:
 prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art.
341 § 7 k.s.h.);
 prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i
sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 k.s.h.);
 prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach
objętych porządkiem walnego zgromadzenia, prawo do żądania przesłania listy
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista
powinna być wysłana (art. 407 k.s.h.§ 1 i 11);
 prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do
otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 k.s.h.);
 prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub
przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 k.s.h.).
Prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia
informacji
Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji ma prawo do złożenia
wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których
mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 k.s.h.) lub o zobowiązanie
Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym
Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 k.s.h. (art. 429 § 2 k.s.h.).

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki
W przypadku, gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i
godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422
§ 1 k.s.h., akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały
podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest:
 zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów
 akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej
podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, akcjonariusz bezzasadnie
niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
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akcjonariusz, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w
przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 424 § 2 k.s.h. w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały
Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez
akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od
dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które
wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 k.s.h.)
W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki
lub inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach
lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi,
a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na
uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez
Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o
naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu
wyrządzającego szkodę.
Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego
Zgromadzenia sprzecznej z ustawą
Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego
Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 k.s.h. wystąpić przeciwko Spółce z
powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej
z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia
ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia
powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
Prawo do żądania wydania imiennego świadectwa depozytowego i imiennego zaświadczenia o
prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 328 § 6 k.s.h. akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym
zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast
roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują
Akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

3.4. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości
Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym
zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie
do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Zgodnie z art. 347
§ 2 K.s.h., jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych
wpłat na akcje. 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.
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Na podstawie § 124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o
dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych
jako „dzień dywidendy‖) oraz terminie jej wypłaty. Zgodnie z § 124 ust. 2 Szczegółowych
Zasad Działania KDPW między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty
dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za
pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Zgodnie z § 130 Szczegółowych Zasad
Działania KDPW wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym
zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta
do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez
KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez
KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy
przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.
Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja jej wypłaty będą przeprowadzane
zgodnie z regulacjami KDPW (§ 124–133 Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW S.A. Nr 179/09 z dnia 15
maja 2009 r. z późn. zm.).
Zgodnie z § 15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm.)
emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie
zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach
związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu
zamierzają się ubiegać, lub o planach związanych z wykonywaniem praw z instrumentów już
notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z
Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w których mogą mieć wpływ
na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie.
Zasadą polityki Zarządu odnośnie dywidendy, jest realizowanie wypłat stosownie do
wielkości wypracowanego zysku i możliwości Spółki. Zarząd zgłaszając propozycje
dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia Spółce
płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności.
Zarząd Emitenta zakłada przyjęcie polityki reinwestycji wypracowanych zysków za lata 20102012 to jest do czasu zrealizowania obecnie przyjętych planów inwestycyjnych.

3.5. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem
instrumentami finansowymi objętymi
3.5.1.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu
dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych:
 podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
 przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na
zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt.. 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych),
 płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę
podatku z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego
dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów,
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sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 r. skierowanym do KDPW, płatnikiem
tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.
Opodatkowanie osób fizycznych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów
wartościowych
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia
papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z
nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość
prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest
odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz
realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jest:
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów
wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22
ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z
papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit. b ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na
podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia
pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a
kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
 różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów
w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów,
kreślonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,
 różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a
kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta
w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o
którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a
także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w
spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach
mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć
należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie
stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub
niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez
podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.
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3.5.2.

Opodatkowanie dochodów osób prawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w przepisie art. 10 ust. 1 definiuje pojęcie
„dochodu z udziału w zyskach osób prawnych‖. Stosownie do zawartej tam regulacji
dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b
Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji,
w tym także: dochód z umorzenia akcji, dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz
spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją
osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód
stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby
prawnej.
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych do przychodów z tytułu umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z
odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji oraz wartości majątku
otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która
stanowi koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w
związku z likwidacją akcji. Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po
pomniejszeniu o kwoty nie stanowiące przychodów, określone w art. 12 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%
uzyskanego przychodu.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne
Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących
zasad, określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:
 podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub
zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19%
uzyskanego przychodu
 zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, które łącznie spełniają następujące
warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):
o wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach
osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego,
mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o 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 Rzeczpospolitej 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,
o spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10%
udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1,
o odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z
tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
- spółka, o której mowa w pkt. 2, albo
- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2.
Zwolnienie 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
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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 dochodów
(przychodów) określonych powyżej 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. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę
ryczałtowanego podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na
rachunek właściwego dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych).
Opodatkowanie osób prawnych w związku z dochodem uzyskanym poprzez zbycie papierów
wartościowych
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży papierów wartościowych podlegają
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania
jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży
papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi
na nabycie lub objęcie papierów wartościowych. Dochód ze sprzedaży papierów
wartościowych łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach
ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które
sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu
dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty,
osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego
urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku
roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od
dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za
poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty),
określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z
art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub
niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez
podatnika zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów
podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej.
3.5.3.

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
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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 niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe,
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych
uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy
organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2
Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku
wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo
niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu
rezydencji.
Artykuł 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku
dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w
zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 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
Rzeczpospolitej 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,
 spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów
(akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1,
 odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu
udziału w zyskach osób prawnych jest:
o spółka, o której mowa w pkt. 2, albo
o zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2.
Zwolnienie to 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).
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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 dochodów (przychodów)
określonych powyżej 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.

3.5.4.

Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze
spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem
papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli:
 w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub
obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju
pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą
i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.

3.5.5.

Podatek od czynności cywilnoprawnych
Zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalania 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Zgodnie z definicją obrotu zorganizowanego zawartą w art. 3 pkt. 9 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi 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
świetle tej definicji obrót instrumentami finansowymi emitenta jest zwolniony z podatku od
czynności cywilnoprawnych.
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W innych przypadkach zbycie praw z papierów wartościowych podlega opodatkowaniu
podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych
papierów wartościowych (art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych). W takiej sytuacji, zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności
cywilnoprawnych.

3.5.6.

Odpowiedzialność płatnika podatku
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na
nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym
terminie organowi podatkowemu - odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a
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.
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4. Dane o Emitencie
4.1. Dane teleadresowe
Firma Spółki:
Siedziba, adres:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Sąd Rejestrowy:
Nr KRS:
REGON:
NIP:

5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna
ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa
+48 22 401 11 00
+48 22 401 11 70
www.5avenueholding.com
office@5avenueholding.com
Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
0000370247
142638103
5222967449

4.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony
Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.

4.3. Przepisy prawa, na podstawie których został utworzony Emitent
Emitent został utworzony jako spółka akcyjna na podstawie przepisów Kodeks spółek
handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
4.4. Sąd, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru
Postanowienie w przedmiocie wpisu Emitenta do Krajowego Rejestru Sądowego zostało
wydane w dniu 23 listopada 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Emitent został wpisany
do KRS pod numerem 0000370247 (sygn. akt WA.XIII NS-REJ.KRS/13626/11/878).
4.5. Opis historii Emitenta
Emitent jest kontynuatorem działalności prowadzonej przez Pana Jakuba Robel oraz Panią
Karolinę Robel od 2005 roku.
W 2005 roku Pan Jakub Robel oraz Pani Karolina Robel rozpoczęli prowadzenie działalności
w zakresie wynajmu nieruchomości komercyjnych. Strategia działalności polegała na
wyszukiwaniu atrakcyjnych cenowo lokali od 50 do 150 m2 w znaczących lokalizacjach w
Warszawie a następnie wynajem małym i średnim firmom na lokale biurowo-usługowe i
sprzedaż z satysfakcjonującą marżą.
Nabycie kilku nieruchomości, które generowały wysoki i stabilny zysk zbudowało portfel
aktywów, na bazie których Państwo Robel mogli sfinansować nabycie kolejnych większych
aktywów w tym m.in. w marcu 2009 r. budynku przy Sabały 58 w Warszawie - Okęcie
Business Center. Dla tego projektu utworzono spółkę celową zajmującą się zarządzaniem
budynkiem Okęcie Business Center - New York Real Estate Management Sp. z o.o.
Okęcie Business Center jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego
lotniska w Warszawie. Doskonała lokalizacja w punkcie komunikacyjnym, jakim jest

DOKUMENT INFORMACYJNY

44

5TH AVENUE HOLDING S . A .

skrzyżowanie ulic Al. Krakowskiej i 17-tego Stycznia, elastyczny układ architektoniczny oraz
najwyższa jakość wykończenia wnętrz złożyły się na sukces obiektu Okęcie Business Center.
W ciągu dwóch lat powstały kolejne dwie spółki: London Real Estate Investment Sp. z o.o.
oraz 1 Sky Office Center S.A. Są to spółki celowe powołane dla budowy budynków
usługowo-biurowych.
W roku 2010 podjęto decyzję o utworzeniu Matki-Spółki, która ma na celu uporządkowanie
struktury organizacyjnej grupy kapitałowej oraz zarządzanie istniejącymi spółkami celowymi
a także powołanie nowych podmiotów pod przyszłe projekty inwestycyjne.
W tym celu Pan Jakub Robel oraz Pani Karolina Robel utworzyli spółkę 5TH AVENUE
HOLDING Spółka Akcyjna /Emitent/ w której objęli poprzez 5th Avenue Investment
Corporation Limited 100% akcji. Następnie w wyniku niżej wymienionych transakcji Emitent
przejął kontrolę nad wszystkim spółkami grupy kapitałowej.
 W dniu 2011.01.31 Emitent nabył 100% akcji w spółce 1 Sky Office Center S.A. od 5th
Avenue Investment Corporation Ltd.
 W dniu 2011.01.28 Emitent nabył 100% udziałów w spółce London Real Estate Investment
Sp. z o.o. od Pana Jakuba Robel oraz Pani Karoliny Robel.
 W dniu 2011.01.17 Emitent nabył 100% udziałów w spółce New York Real Estate
Management Sp. z o.o. od Pana Jakuba Robel oraz Pani Karoliny Robel.
 W dniu 2011.02.09 Emitent nabył 100% udziałów w spółce 1st Real Deal Sp. z o.o. od Pana
Jakuba Robel oraz Pani Karoliny Robel.
 W dniu 2011.01.17 Emitent nabył 22,5% udziałów w spółce Alertfinansowy.pl Sp. z o.o.
W dniu 26 września 2011 roku spółka New York Real Estate Management Sp. z o.o. zależna w
100% od Emitenta jako nabywca zawarła z Panem Jakubem Robel będącym stroną
sprzedającą umowę nabycia nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem Okęcie
Business Center za kwotę 4.000.000 zł. Następnie w dniu 27 września 2011 roku New York
Real Estate Management Sp. z o.o. zbyła na rzecz zewnętrznego inwestora przedmiotową
nieruchomość za kwotę 5.712,3 tys. PLN.
W trakcie prowadzonych działań związanych z porządkowaniem grupy kapitałowej główni
akcjonariusze podjęli decyzję o pozyskaniu dodatkowego kapitału na rozwój poprzez
skierowanie oferty nabycia nowych akcji dla inwestorów zewnętrznych.
W wyniku skierowanych do inwestorów zewnętrznych propozycji nabycia akcji Emitent
pozyskał w II połowie 2011 roku dodatkowy kapitał na realizację nowych projektów
inwestycyjnych. Strukturę akcjonariatu Emitenta uwzględniającą podwyższenie kapitału
spółki w drodze emisji akcji serii D prezentuje poniższy wykres.
Wykres 1. Szczegółowa struktura akcjonariatu Emitenta po uwzględnieniu emisji akcji serii D.
Pozostali
Inwestorzy

22,1%

5th Avenue
Investment
Corporation Ltd

55,1%
Rubicon Partners
NFI S.A.

22,8%

Źródło: Emitent
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5. Dane o instrumentach finansowych
alternatywnego systemu obrotu

wprowadzanych

do

5.1. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich
tworzenia
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych kapitał zakładowy (podstawowy) spółki akcyjnej
powinien wynosić co najmniej 100.000 PLN.
Zgodnie ze Statutem Spółki, Emitent tworzy następujące kapitały:
a. kapitał zakładowy,
b. kapitał zapasowy,
c. kapitał rezerwowy,
d. inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu
Informacyjnego wynosi 1 906 000 PLN i dzieli się na 19.060.000 równych i niepodzielnych
akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym:
 1 000 000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 9 000 000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 5 000 000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 4 060 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Kapitał podstawowy jest wskazywany w bilansie w wysokości wartości nominalnej objętych i
zarejestrowanych akcji.
W kapitale zapasowym ujmowane są nadwyżki środków pozyskanych z emisji ponad
wartość nominalną akcji objętych w drodze emisji, bądź mogą na niego składać się środki
finansowe przeznaczone z zysku z lat poprzednich.
Ponadto na kapitał własny Emitenta mogą się składać:
 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny – ujmowane są tu różnice kapitałowe
powstałe w wyniku zbycia lub nabycia składników majątku trwałego.
 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe – gromadzone są tu specjalne środki,
najczęściej przeznaczone z zysku, na inwestycje bądź inne cele ustalone przez Walne
Zgromadzenie Spółki
 Zysk (strata) z lat ubiegłych – w tej pozycji wykazuje się wysokość niepokrytych strat
bądź wysokość niepodzielonego zysku z lat poprzednich
 Zysk (strata) netto – jest to wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy.
Tabela 3. Kapitał własny Emitenta (stan na dzień 30.09.2011 r., w tys. PLN).
Wyszczególnienie
Kapitał (Fundusz) własny
Kapitał (Fundusz ) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał (Fundusz) zapasowy
Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

30.09.2011
9 794,1
1 906,0
0,0
0,0
6 496,0
0,0
0,0
44,2
1 347,9
0,0
Źródło: Emitent
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5.2. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego
Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości. Do Spółki nie wniesiono żadnych
wkładów niepieniężnych.
5.3. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez
obligatariuszy uprawnień z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości
nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego oraz terminu wyjaśnienia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji
Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych ani obligacji dających prawo
pierwszeństwa do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji.
5.4. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które na podstawie statutu
przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach
kapitału docelowego może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i
wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności Dokumentu Informacyjnego
może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie
Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu Spółki w zakresie podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
5.5. Wskazanie na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty
finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe
Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym
rynku papierów wartościowych. Emitent również nie wystawił kwitów depozytowych.
5.6. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta,
mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy
kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich, co najmniej nazwy (firmy), formy
prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i
ogólnej liczbie głosów
Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest 5th Avenue Investment Corporation Limited z
siedzibą w Londynie wpisana w rejestrze przedsiębiorstw pod numerem 07362031. Emitent
jest udziałowcem/akcjonariuszem w następujących spółkach:
New York Real Estate Management Sp. z o.o.
- KRS: 0000334650
- NIP: 5222927622
- REGON: 141947078
- Podstawowe PKD /według REGON/: 6820Z Wynajem i zarządzanie
nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
- Data rejestracji: 07.08.2009
- Zarząd: Jakub Robel Prezes,
- Adres: Sabały 58 , 02-174 Warszawa.
Spółka w okresie do III kwartału 2011 roku zarządzała budynkiem OKĘCIE
BUSINESS CENTER będący własnością Pana Jakuba Robel o powierzchni 806 mkw,
wynajętym w 100% przez kilkunastu najemców.
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W ramach porządkowania grupy kapitałowej spółka nabyła od Pana Jakuba Robel
dniu 26 września 2011 roku budynek OKĘCIE BUSINESS CENTER za kwotę
4.000.000 PLN, finansując inwestycję w całości z kredytu bankowego. Następnie w
dniu 27 września 2011 roku New York Real Estate Management Sp. z o.o. zbyła na
rzecz zewnętrznego inwestora przedmiotową nieruchomość za kwotę 5.712,3 tys.
PLN. W wyniku przeprowadzonych operacji spółka wykazała zysk brutto na
transakcji w wysokości 1.712,3 tys. PLN. Środki z transakcji po spłacie kredytu
bankowego oraz opodatkowaniu zysku zostaną przeznaczone na dalsze finansowanie
projektów w ramach Grupy Kapitałowej. Obecnie spółka nie prowadzi działalności
operacyjnej, Emitent zamierza wykorzystać spółkę do realizacji kolejnych projektów
inwestycyjnych. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce.
1 Sky Office Center S.A.
- KRS: 0000371929
- NIP: 1070017555
- REGON: 142653226
- Podstawowe PKD /według REGON/: 4110Z Realizacja projektów
budowlanych związanych z wnoszeniem budynków
- Data rejestracji: 17.12.2010
- Zarząd: Jakub Robel Prezes,
- Adres: Sabały 58,02-174 Warszawa
Spółka powstała w 2010 roku. Spółka została powołana w celu realizacji projektu pod
nazwą SKY OFFICE CENTER polegającej na budowie budynku biurowo-usługowego
przy ulicy Rzymowskiego w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Spółka nabyła grunt
za kwotę 6.400 tys. PLN oraz posiada komplet niezbędnych pozwoleń do rozpoczęcia
prac budowlanych. Obecnie trwa proces pozyskiwania finansowania dłużnego dla
projektu. Spółka zamierza wybudować obiekt biurowy klasy A o powierzchni
użytkowej c.a. 6 900 mkw. Wartość nakładów inwestycyjnych bez kosztów
finansowych Emitent szacuje na kwotę ok. 20,5 mln PLN. Emitent posiada 100 % akcji
w spółce.
London Real Estate Investment Sp. z o.o.
- KRS: 0000356395
- NIP: 5222950911
- REGON: 142323300
- Podstawowe PKD /według REGON/: 4110Z Realizacja projektów
budowlanych związanych z wnoszeniem budynków
- Data rejestracji: 12.05.2010
- Zarząd: Jakub Robel Prezes, Karolina Robel Wiceprezes
- Adres: Sabały 60,02-174 Warszawa
Spółka powstała w 2010 roku. Spółka buduje obecnie budynek Biurowo-Usługowy
OKĘCIE BUSINESS POINT w okolicy Portu Lotniczego Okęcie. Budynek będzie
oferował powierzchnie najmu od 40-120 mkw. Umowy najmu podpisane na tą
Inwestycje według stanu na 01.2011 pokrywają 60% powierzchni najmu budynku tj.
1380 mkw. Budynek zostanie oddany do użytkowania w styczniu 2012. Emitent
posiada 100 % udziałów w spółce.
1st Real Deal S.A.
- KRS: 0000377636
- NIP: 5213515765
- REGON: 141734833
- Podstawowe PKD /według REGON/: 6312Z Działalność portali internetowych
- Data rejestracji: 07.02.2009
- Zarząd: Jakub Robel Prezes,
- Adres: Sabały 58 , 02-174 Warszawa
DOKUMENT INFORMACYJNY

48

5TH AVENUE HOLDING S . A .

Spółka oferuje usługę pośrednictwa na rynku nieruchomości komercyjnych,
wyszukiwania ofert jak również wyceny nieruchomości komercyjnych poprzez
elektroniczna platformę internetową. Implementacja projektu i usług nastąpiła w
drugim kwartale 2010 roku. Emitent posiada 100 % akcji w spółce.
Alertfinansowy.pl Sp. z o.o.
KRS: 0000315457
NIP: 5213503199
REGON: 141590541
Podstawowe PKD /według REGON/: 6312Z Działalność portali internetowych
Data rejestracji: 13.10.2008
Zarząd: Anna Michałek Prezes,
Adres: Sabały 58 , 02-174 Warszawa
Firma prowadzi platformą internetową www.alertfinansowy.pl umożliwiającą prezentacje
jak również ocenę szeroko rozumianego rynku usług finansowych w tym m.in. doradców
finansowych, banków, firm leasingowych i innych jak również będącą platformą służąca
wymianie doświadczeń dotychczasowych klientów wspomnianych instytucji. Spółka dzięki
popularyzacji i rozwoju serwisu sprzedaje usługi i produkty instytucji finansowych
bezpośrednio oraz poprzez programy partnerskie i reklamę. Emitent posiada 24,4% udziałów
w spółce. W III kwartale 2011 roku Spółka córka tj. Alertfinansowy.pl Sp. z o.o. podjęła
decyzję o rozpoczęciu procesu przekształcenia w Spółkę Akcyjną i debiut na NewConnect w
2012 roku.
Tabela 4. Wykaz spółek w których Emitent posiada udziały.
L.p.

Nazwa i siedziba spółki

1
2
3
4
5

1 Sky Office Center S.A.
London Real Estate Investment Sp. z o. o.
New York Real Estate Management Sp. z o. o.
1st Real Deal S.A.
Alertfinansowy.pl Sp. z o.o.

% udziałów
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
24,4%
Źródło: Emitent
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Schemat 1. Obecna struktura organizacyjna grupy kapitałowej Emitenta oraz udział podmiotu
dominującego w kapitale Emitenta po uwzględnieniu emisji akcji serii D.
5th Avenue
Investment
Corporation Limited
55,1%

5TH Avenue Holding
Spółka Akcyjna
Alertfinansowy.pl
Sp. z o.o.

24,4%
100%

1 Sky Office Center S.A.

100%

London Real Estate
Investment Sp. z o.o.

100%

New York Real Estate
Management Sp. z o.o.

100%

1st Real Deal S.A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta.
Powiązania pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą:
 Rubicon Partners NFI, posiadający 100% akcji w Rubicon Partners Corporate Finance
SA, będącym Autoryzowanym Doradcą Emitenta, posiada 4 351 000 akcji Emitenta co
stanowi 22,8% udziału w kapitale i głosach Spółki po podwyższeniu kapitału w
drodze emisji akcji serii C i D.
Powiązania osobowe członków rady nadzorczej oraz zarządu Emitenta:
 Pan Jakub Robel Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie mężem Pani Karoliny Robel
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta oraz bratem Renaty Robel Becker Członka
Rady Nadzorczej Emitenta. Poprzez spółkę 5th Avenue Investment Corporation Ltd.
Pan Jakub Robel wraz z małżonką jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.


Pani Karolina Robel Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie żoną
Pana Jakuba Robel Prezesa Zarządu. Poprzez spółkę 5th Avenue Investment
Corporation Ltd. wraz z mężem jest większościowym akcjonariuszem Emitenta.



Pani Renata Robel Becker Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest siostrą Pana Jakuba
Robel Prezesa Zarządu.

Poza powyższymi powiązaniami brak jest innych powiązań osobowych pomiędzy osobami
zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta.
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5.7. Niezbędne informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów,
towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w
podziale na segmenty działalności.
5.7.1.

Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Emitenta zgodnie z odpisem KRS jest między innymi:
 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 Działalność holdingów finansowych,
 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
Emitent jest spółką holdingową, działalność firmy koncentruje się na realizacji poprzez spółki
zależne pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z komercjalizacją nieruchomości
biurowych od etapu pozyskania finansowania i nabycia nieruchomości gruntowej, poprzez
uzyskanie wszystkich pozwoleń i budowę obiektu do pełnego wynajęcia powierzchni
i sprzedaży skomercjalizowanego obiektu. Emitent wyspecjalizował się w oferowaniu
niewielkich powierzchni najmu dla mniejszych klientów zainteresowanych posiadaniem
prestiżowej lokalizacji. Poniżej zaprezentowano krótki opis działalności spółek zależnych:
New York Real Estate Management Sp. z o.o.
Spółka w okresie do III kwartału 2011 roku zarządzała budynkiem OKĘCIE
BUSINESS CENTER o powierzchni 806 mkw, wynajętym w 100% przez kilkunastu
najemców. W wyniku sprzedaży nieruchomości obecnie spółka nie prowadzi
działalności operacyjnej.
1 Sky Office Center S.A.
Spółka powstała w 2010 roku. Spółka powołana w celu prowadzenia działalności
inwestycyjnej obiektów biurowo-usługowych. W latach 2011/12 Spółka zrealizuje
inwestycję o nazwie SKY OFFICE CENTER polegającej na budowie budynku
biurowo-usługowego w prestiżowej części dzielnicy Mokotów w Warszawie.
Budynek biurowy o klasie A będzie posiadał powierzchnie użytkową w wartości c.a.
6 900 mkw.
London Real Estate Investment Sp. z o.o.
Spółka powstała w 2010 roku. Spółka buduje obecnie budynek Biurowo-Usługowy
OKĘCIE BUSINESS POINT w okolicy Portu Lotniczego Okęcie. Budynek będzie
oferował powierzchnie najmu od 40-120 mkw. Umowy najmu podpisane na tą
Inwestycje według stanu na 01.2011 pokrywają 60% powierzchni najmu budynku tj.
1380 mkw. Budynek zostanie oddany do użytkowania w styczniu 2012.
1st Real Deal S.A.
Spółka oferuje usługę pośrednictwa na rynku nieruchomości komercyjnych,
wyszukiwania ofert jak również wyceny nieruchomości komercyjnych poprzez
elektroniczna platformę internetową. Implementacja projektu i usług nastąpiła w
drugim kwartale 2010 roku.
Alertfinansowy.pl Sp. z o.o.
Firma
prowadzi platformą internetową www.alertfinansowy.pl umożliwiającą
prezentacje jak również ocenę szeroko rozumianego rynku usług finansowych w tym
m.in. doradców finansowych, banków, firm leasingowych i innych jak również
będącą platformą służąca wymianie doświadczeń dotychczasowych klientów
wspomnianych instytucji. Spółka dzięki popularyzacji i rozwoju serwisu sprzedaje
usługi i produkty instytucji finansowych bezpośrednio oraz poprzez programy
partnerskie i reklamę.
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Tabela 5. Wykaz informacji na temat realizowanych projektów w spółkach zależnych
Aktualny stan
Spółka
Obiekt
zaawansowania
Dodatkowe informacje
Nabyty od Pana J. Robel
za kwotę 4 mln PLN,
New York Real Estate
OKĘCIE BUSINESS Sprzedany we wrześniu sprzedany za kwotę 5,7
Management Sp. z o.o. CENTER
2011 r.
mln PLN
Budynek zostanie
oddany do
London Real Estate
OKĘCIE BUSINESS użytkowania w
Pod wynajem, docelowo
Investment Sp. z o.o.
POINT
styczniu 2012.
sprzedaż
Emitent jest właścicielem
gruntu, trwa proces
Planowane rozpoczęcie pozyskania finansowania
SKY OFFICE
budowy
Pod wynajem, docelowo
1 Sky Office Center S.A. CENTER
I półrocze 2012
sprzedaż
Źródło: Emitent
Model biznesowy
Emitent to holding spółek celowych zajmujących się inwestowaniem w nieruchomości w
najsilniejszym z sektorów tej branży- komercyjnym.
Strategia spółki skoncentrowana jest na realizacji projektów inwestycyjnych i opiera się na
precyzyjnym modelu biznesowym. Główne założenia to:
 zakup nieruchomości budynkowej lub gruntowej
 podniesienie jej wartości poprzez modernizację lub budowę nowego obiektu
 komercjalizacja i zarządzanie
 sprzedaż do zewnętrznego podmiotu
Grupa 5th Avenue Holding S.A. prowadzi działalność niszową w skali rynku nieruchomości.
Oferta skoncentrowana jest na wynajmie powierzchni biurowej dla małych i średnich
₂
przedsiębiorstw. Powierzchnie biurowe oferowane do wynajmu, to przedział od 30 do 150 m .
Są to wysokiej klasy (A i B+), w pełni samodzielne lokale znajdujące się w budynkach
biurowych w znaczących lokalizacjach w Warszawie.
Ważnym elementem strategii jest ostatni etap projektu w postaci sprzedaży w pełni
skomercjalizowanej nieruchomości zewnętrznemu podmiotowi. Zadaniem Emitenta jako
Spółki Holdingowej jest wypracowanie maksymalnej wartości nieruchomości poprzez
sprawną komercjalizacje i zarządzanie. Perspektywy czasowe jakie przyjmuje Grupa
Holdingowa na czas trwania projektu to około 2-3 lata od zakupu gruntu do sprzedaży .
Strategia Marketingowa
Strategia Marketingowa w działalności Grupy Emitenta ma bezpośredni wpływ na ilość
pozyskanych klientów. Stopień rozpoznawalności marki jest istotnym elementem sprzedaży,
dlatego Holding buduje przemyślaną strategię marketingową.
Na etapie komercjalizacji budynku istotnym jest element bezpośredniego marketingu – to
oznacza bezpośrednie rozmowy w kwestii współpracy przy komercjalizacji budynku oraz
budowanie pozycji Grupy Kapitałowej i na rynku nieruchomości komercyjnych.
Etap komercjalizacji budynku następuje już w trakcie budowy obiektu. Jest to najważniejszy
etap w pozyskiwaniu klientów. Głównym źródłem informacji dla klientów jest Internet i
platformy ofertowe związane z rynkiem nieruchomości. W tym celu stworzono spółkę 1 Real
Deal – portal ogłoszeniowy dla ofert najmu z rynku nieruchomości komercyjnych.
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Kolejny etap strategii marketingowej dotyczy stałej kontroli i aktualizacji oferty u
pośredników. A więc opcja„ otwartego‖ najmu - jest to stała oferta w biurach nieruchomości,
która sprowadza się do informowania o obecnym obłożeniu nieruchomości, wolnych
powierzchniach czy kończących się umowach.
Osobnym elementem strategii jest Corporate Indenity czyli budowanie i wzmacnianie
wizerunku marki 5th Avenue Holding S.A..Odbywa się to przy współpracy profesjonalnej
Agencji PR. Grupa Kapitałowa Emitenta dąży do pozyskania opinii stabilnej i ambitnej Grupy
Inwestycyjnej w celu pozyskania nowych Inwestorów pod przyszłe projekty.
Plany marketingowe mają stały charakter i przełożą się na konkretne działania w zakresie:
 Media Relations i działalność informacyjną o Grupie Kapitałowej Emitenta i jej
projektach, utrzymywanie kontaktu z mediami w celu publikacji artykułów oraz
uczestnictwo w programach medialnych. Główne stacje telewizyjne z którymi spółka
planuje rozwijać współpracę to: TVN CNBC, TVN24, TV Biznes ale również prasa:
Parkiet, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Businessmen, Forbes. Istotne
będą również portale internetowe: www.bankier.pl, www.money.pl,
czy
www.parkiet.com.pl.
 Publikacje ofert najmu powierzchni biurowych w największych portalach
nieruchomościowych:
www.oferty.net,
www.biuranet.pl,
www.gratka.pl,
www.realdeal.pl.
 Publikacje informacji o Grupie Kapitałowej Emitenta na stronie internetowej:
www.5avenueholding.com, oraz w postaci folderów.
 Umieszczenie informacji bezpośrednio na budynku o procesie komercjalizacji wraz z
danymi kontaktowymi dla zainteresowanych
 Pośrednia działalność informacyjna poprzez agencje nieruchomości.
Istotnym materiałem informacyjnym jest strona internetowa: www5avenueholding.com.
Znajdują się tu wszystkie informacje dotyczące działalności, zrealizowanych projektów oraz
planach Grupy Kapitałowej Emitenta. Tutaj również znajdują się informacje dla Inwestorów i
informacje z branży nieruchomości komercyjnych.
Drugim elementem sprzedaży jest Folder. Zawiera on informacje o Grupie Kapitałowej
Emitenta, o poszczególnych realizacjach.
Kadra
Grupa kapitałowa Emitenta zatrudnia obecnie 5 osób, w tym dwie osoby na stanowiskach
zarządzających oraz trzech specjalistów. Całość personelu oraz kadry zarządzającej posiada
wyższe wykształcenie.

Finanse spółki
Od momentu zawiązania Spółki, tj. od 13 września 2010 roku do dnia 30 września 2011 roku,
Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 563,6 tys. PLN. Głównym źródłem
przychodów były usługi najmu świadczone przez spółkę New York Real Estate Management
Sp. z o.o. Drugim źródłem przychodów była sprzedaż usług oferowanych przez spółkę 1st
Real Deal S.A.
Dzięki temu oraz sprzedaży obiektu Okęcie Business Center, Grupa Kapitałowa osiągnęła na
poziomie EBIT wynik finansowy w wysokości 1 627,0 tys. PLN oraz na poziomie zysku netto
1.347,9 tys. PLN.
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Tabela 6. Skonsolidowane przychody Emitenta w okresie 13.09.2010-30.09.2011 w tys. PLN.
Wyszczególnienie

09.2011

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z
nimi

563,6

Koszty działalności operacyjnej

605,6

Zysk/(Strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne

-42,0
1 671,3

Pozostałe koszty operacyjne
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk/(Strata) z działalności gospodarczej

2,3
1 627,0
59,4
2,4
1 684,0

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk/(Strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk/(Strata) netto

0,0
1 684,0
336,2
1 347,9

Źródło: Emitent
Na dzień 30 września 2011 roku, wartość sumy bilansowej wynosiła 16.424,7 tys. PLN.
Wysokość sumy bilansowej wynikała z podwyższenia kapitału własnego w drodze emisji
kolejnych serii akcji oraz stanu zobowiązań długoterminowych, co związane jest z realizacją
projektów inwestycyjnych, w tym: wydatków na zakup gruntów oraz prac budowlanoprojektowych związanych z budową obiektu Biurowo - Usługowego OKĘCIE BUSINESS
POINT przez spółkę zależną London Real Estate Investment Sp. z o. o. a także z nabyciem
gruntów dla inwestycji 1 Sky Office Center S.A. przy ul. Rzymowskiego. Nieruchomość
posiada prawomocne pozwolenie na budowę budynku biurowo-usługowego SKY OFFICE
CENTER.
Tabela 7. Skonsolidowany bilans Emitenta na dzień 30.09.2011 w tys. PLN.
AKTYWA
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

09.2011
12 369,9
203,5
35,5

Należności długoterminowe

0,0

Inwestycje długoterminowe

12 131,0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe

0,0
4 054,8

Zapasy

0,0

Należności krótkoterminowe

2 278,5

Inwestycje krótkoterminowe

1 771,2

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

5,1
16 424,7
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PASYWA

09.2011

Kapitał własny

9 794,1

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

6 630,7

Rezerwy na zobowiązania

0,0

Zobowiązania długoterminowe

5 736,0

Zobowiązania krótkoterminowe

707,6

Rozliczenia międzyokresowe

187,1

Pasywa razem

16 424,7

Źródło: Emitent
Do dnia 27.09.2011 roku to jest do dnia sprzedaży obiektu Okęcie Business Center wartość
sprzedaży z tytułu zarządzania tym obiektem wyniosła 451 tys. PLN co stanowiło ponad 80%
przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta. Model biznesowy Emitenta zakłada
finansowanie działalności bieżącej Grupy Kapitałowej ze środków własnych, to jest z emisji
akcji oraz wypracowanych zysków do czasu skomercjalizowania kolejnego obiektu
biurowego i czerpania przychodów z najmu a w dalszej konsekwencji jego sprzedaży.
W związku z powyższym obecnie Grupa Kapitałowa Emitenta do czasu zamknięcia kolejnej
inwestycji, to jest do momentu uzyskania pierwszych wpływów z najmu dla obiektu OKĘCIE
BUSINESS POINT będzie finansować działalność bieżącą ze środków pozyskanych w wyniku
emisji akcji oraz wypracowanego zysku Grupy Kapitałowej.
Struktura przychodów
Wykres 2. Struktura przychodów Emitenta.

doradztwo
budowlane
8,87%

pośrednictwo przy
umowach o prace
reklama
budowlane
3,55%
5,32%

inne
2,32%

czynsz za najem
powierzchni
79,94%
Źródło: Emitent
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Od momentu zawiązania Spółki, tj. od dnia 13 września 2010 roku do dnia 30 września 2011
roku, Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 563,6 tys. PLN. Głównym
źródłem przychodów były czynsze za najem powierzchni w wysokości 451 tys. PLN
uzyskiwane przez spółkę New York Real Estate Management Sp. z o.o., które stanowiły
blisko 80% całkowitej ich wartości. Drugie pod względem wielkości źródło przychodów
Emitenta, tj. 8.87%, stanowiły usługi z tytułu doradztwa budowlanego świadczone przez 1st
Real Deal S.A. Spółka ta świadczyła również usługi pośrednictwa przy zawieraniu umów o
prace budowlane, które dały 5,32% wartości przychodów Emitenta. Ponadto 3,55%
przychodów Emitent uzyskiwał z tytułu opłat za umieszczenie reklamy na elektronicznej
platformie internetowej, będącej własnością Spółki 1st Real Deal S.A. Pozostała wartość
związana była z wpływami z innych usług bezośrednio związanych z wynajmem
powierzchni, tj. np. opłaty za wodę, prąd.
Strategia rynkowa
Rynek małych powierzchni biurowych w Warszawie, to wciąż nieograniczone możliwości dla
Inwestorów. W tym zakresie działa i chce rozwijać się Grupa Kapitałowa Emitenta. Jest to
pewien wyróżnik na tle innych i stanowi mocny atut w konkurencji w branży nieruchomości
komercyjnych
Rynek Nieruchomości Komercyjnych tzw „Offices for let‖– w sektorze biurowym można
podzielić na dwie grupy: Pierwsza to biura wielko powierzchniowe od 200 m2 i biura o
małych powierzchniach. Pierwsza grupa obejmuje większość-nowoczesnych budynków
znajdujących się głównie w wielkich aglomeracjach i dużych miastach regionalnych. Jest to
rynek bardzo dobrze rozwinięty, istnieje tutaj określony popyt oraz podaż zmienny w
zależności od koniunktury na rynku. Rynek biur wielkopowierzchniowych jest sprawnie
monitorowany przez specjalistów z branży zajmującej się komercjalizacją dużych
powierzchni biurowych. Występuje tu duża konkurencja i ograniczona ilość klientów.
Drugi segment rynku biurowego w Polsce obejmuje powierzchnie biurowe do 200m2.Ten
rynek jest wciąż niedoceniony przez inwestorów. Monitoring tego sektora przez
obiektywnych specjalistów nie jest możliwy ze względu na skale i różnorodność zjawiska.
Dużo transakcji następuje bezpośrednio Rentier-Klient i często nie podlega
ewidencjonowaniu. Istnieje w tym sektorze nieograniczony popyt, który charakteryzuje się
stałym wzrostem. Zależy on bowiem od działalności małych i średnich przedsiębiorstw, które
poszukują do wynajęcia powierzchni biurowej dobrej klasy dla swojej działalności.
Największym rynkiem i miejscem działalności dla mikro przedsiębiorstw jest Warszawa.
Nieograniczone możliwości tego rynku odnalazł zespół Emitenta, który prowadzi działalność
niszową. Mocne strony modelu biznesowego to:
 Efekt skali
 Dywersyfikacja ryzyka
 Stały popyt
 Wysoka marża
 Elastyczność
Inwestowanie w nieruchomości przynosi największe korzyści kiedy się nimi umiejętnie
zarządzać. Ilość najemców nie stanowi problemu w zakresie zarządzania. Administracja i
sprawna obsługa wielu klientów to dowód na dobry model organizacyjny departamentu
zarządzania w strukturach Grupy Kapitałowej Emitenta.
Kolejny rynek stale monitorowany i analizowany przez Grupę Kapitałową Emitenta to
sektor Funduszy Inwestycyjnych..
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Ocena atrakcyjności inwestycji pod katem sprzedaży Nieruchomości Inwestycyjnej zależy
głównie od przepływów finansowych jakie generuje nieruchomość. Istnieją również inne
argumenty przemawiające za inwestycją. Są to min. lokalizacja i fakt, czy jest to nowa
inwestycja.
Warszawa cieszy się największym zainteresowaniem inwestorów w Europie ŚrodkowoWschodniej. Mało jest jednak atrakcyjnych dla nich budynków. Fundusze inwestycyjne
najchętniej kupowałyby nowe biurowce, w pełni wynajęte, z długimi umowami najmu i
stabilnymi firmami jako najemcami.
Problemem może okazać się ograniczona liczba produktów inwestycyjnych, lecz jest to
stymulujące dla powstawania nowych projektów.
Zdaniem ekspertów rynek nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej
znajduje się w fazie ożywienia, ale — jak podkreślają — jego poziom jest zróżnicowany w
zależności od miejsca. W Polsce w 2010 r. transakcje inwestycyjne osiągnęły wartość prawie
2 mld euro.
W celu oceny perspektyw i rentowności inwestycji niezbędne jest prowadzenie stałego
monitoringu artykułów i raportów branżowych oraz prognoz i wypowiedzi ekspertów.
Informacje na temat rynku nieruchomości komercyjnych są również istotne dla Inwestorów
Spółki. Wprowadzono na łamach strony Internetowej Spółki dział Aktualności w którym
ukazują się ważne dla tego sektora informacje.
Konkurencja
Ofertę Emitenta stanowią usługi niszy rynkowej Konkurencję dla działalności Grupy
Kapitałowej Emitenta można rozpatrywać na tle podmiotów o zbliżonym profilu
działalności. Nie jest to jednak konkurencja bezpośrednia.
Do tych podmiotów zaliczyć można:
 Firmy zajmujące się wynajmem wyposażonych biur wraz z personelem, sal
konferencyjnych i wirtualnych biur oraz podmioty o zbliżonej działalności. Oferta
cenowa tego segmentu jest znacznie wygórowana, przez co nie stanowi
bezpośredniej konkurencji dla 5th Avenue Holding S.A.
 Administratorzy pracowniczych biurowców z lat 70 i 80-tych dysponujący
niewielkimi powierzchniami biurowymi niskiej klasy. Ze względu na wypracowane
standardy jakości oferowane klientom powierzchnie biurowe 5th Avenue Holding
S.A. pozostają bezkonkurencyjne.
 Mieszkania własnościowe, wynajmowane jako biura. Ich wadą jest brak
przystosowania do tego typu działalności, co ogranicza rozwój firmy. Ponadto
użyteczność tych powierzchni minimalizowana jest przez otoczenie i klimat
mieszkalny nieruchomości.
 Kamienice, które nie spełniają elementarnych wymagań klientów. Jednym z
najistotniejszych kryteriów wyboru powierzchni biurowej jest dostępność miejsc
parkingowych. Problem ich niedoboru dotyczy około 90% warszawskich kamienic,
co nierzadko decyduje o wynajmie biur w planowanych inwestycjach.
 Nowoczesne budynki biurowe, oferują powierzchnię do wynajmu od około
minimum 300 metrów kwadratowych, co zdecydowanie zawęża grupę
potencjalnych klientów do dużych przedsiębiorstw.
Zestawienie porównawcze powierzchni przygotowane przez Vertigo Property Group z dnia 1
marca 2011r (jedną z agencji zajmująca się małymi i średnimi powierzchniami biurowymi) na
zapytanie o oferty powierzchni biurowych w przedziale 30-200 w klasie A/B+ w rejonie
Mokotowa gdzie planowana jest najbliższa Inwestycja. zestawienie powierzchni
przygotowanie Vertigo Property Group.
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Tabela 8. Oferty powierzchni biurowych w przedziale 30-200 w klasie A/B+ w rejonie Mokotowa.
Budynek

Millenium Park
II

New City

Marynarska

BTC

Trinity Park III

Dzielnica

Mokotów

Mokotów

Mokotów

Mokotów

Mokotów

Adres

ul. Żaryna 2B

ul. Marynarska
15

ul. Taśmowa 7

al.
Niepodległości
69
47 m

ul.
Domaniewska
49
200 m

ul. Wołoska

od zaraz

od zaraz

od zaraz +
aranżacja
16 EUR

1
2

3
4

Powierzchnia
Dostępność

5
6
7
8
9
10
11

Czynsz

200 m
od zaraz +
aranżacja (2 mc)
16,5 EUR

162 m

70 m

od zaraz +
aranżacja
17 EUR

od zaraz
16,5 EUR

15 EUR

14 EUR

Platinium
Business Park
III
Mokotów

200 m

Koszty
eksploatacyjne
Powierzchnia
wspólna
Współczynnik miejsc
parkingowych
Koszty parkingu

21 PLN

4,5 EUR

20,5 PLN

22,5 PLN

18 PLN

4 PLN

8,4%

6,5%

7,0%

10,0%

5,0%

5,0%

01:34

01:29

2 miejsca

do uzgodnienia

01:40

1-60

85 EUR

85 EUR

90 EUR

do uzgodnienia

90 EUT

100 EUR

Minimalny okres
najmu

3/5 lat

3 lata

do 29.04.2014

3 lata

do ustalenia

3/5 lat

Źródło: Vertigo Property Group
5.7.2.

Otoczenie rynkowe Emitenta

Rynek nieruchomości biurowych w Polsce
Rynek nieruchomości biurowych
Rok 2010 po stagnacji w roku 2009 przyniósł znaczne ożywienie na rynku najmu powierzchni
biurowych w Polsce. Na rynku warszawskim wynajęto rekordową ilość powierzchni – łącznie
549.000 mkw., co oznacza wzrost w relacji do poprzedniego roku o 96%. Realna absorpcja
powierzchni (popyt netto) wyniosła blisko 180.000 mkw., co jest wynikiem o 33% niższym niż
w rekordowym 2008 r., ale o 55% wyższym względem 2009 r.
Znaczny wzrost zapotrzebowania na powierzchnie biurowe, przy jednoczesnym wyraźnym
zmniejszeniu ilości oddawanej powierzchni biurowej, doprowadził do znacznej dysproporcji
między podażą a popytem oraz przyczynił się do stopniowego wzrostu czynszów. Zakłada
się że w 2011 r. nastąpi dalszy spadek podaży co spowoduje istotne zmniejszenie ilości
pustostanów. Wśród miast regionalnych największe zasoby znajdują się w Krakowie,
Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu i Łodzi. Na koniec 2010 r. wyniosły one
1.913.000 mkw. W 2011 r. przewidywana jest stabilizacja czynszów i dalszy wzrost popytu.
Tabela 9. Podaż oraz wskaźnik pustostanów na koniec I kwartału 2011 roku w największych miastach
Polski.
Miasto
Warszawa

Podaż (m2)

Wskaźnik
pustostanów (%)

3 466 346

6,6%

Kraków

390 730

11,7%

Wrocław

310 130

4,5%

Poznań

195 580

15,8%

Trójmiasto

225 180

16,8%

Katowice

180 730

20,5%

Łódź

181 590

22,6%

48 480

5,3%

43 060

5,5%

Lublin
Szczecin

Źródło: Colliers International
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Podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie na koniec 1 kwartału wyniosła 3,46
mln m2. W omawianym okresie na rynek trafił tylko jeden obiekt biurowy – Pałac
Młodziejowskiego (4.964 m2) zrewitalizowany przez firmę Mermaid Properties.
Obecnie w aktywnej budowie znajduje się blisko 140.000 m2, z czego około 25.000 m2 jest
przewidziane do dostarczenia na rynek w 2 kwartale 2011.
Rynek inwestycyjny
Na polskim rynku nieruchomości komercyjnych zawarto transakcje o łącznej wartości ok. 2
mld EUR, co stanowi powrót do wyników osiągniętych w latach 2006-2007. Największy
wolumen sprzedaży – ponad 50% dotyczył transakcji w sektorze handlowym. Wolumen
transakcji w sektorze biurowym wyniósł ok. 32% wartości wszystkich transakcji. Znaczący
udział miał również sektor magazynowy który reprezentował niemal 11% łącznych obrotów
na rynku. Prognozy wskazują na utrzymanie wysokiej aktywności w 2011 roku, co powinno
przełożyć się na dalszą, choć zdecydowanie mniejszą kompresję stóp kapitalizacji.
Rynek warszawski
2010 rok okazał się rekordowy w historii rynku warszawskiego pod względem wielkości
wynajętej powierzchni brutto, przekraczając wyniki osiągnięte w latach bijając 2007-2008.
Wzrost zapotrzebowania na powierzchnie biurowe, przy jednoczesnym znaczącym
ograniczeniu ilości oddawanej powierzchni biurowej związanej m.in. z kłopotami w
finansowaniu inwestycji przyczynił się do znacznej dysproporcji między podażą a popytem.
W 2010 r. wielkość popytu przekroczyła ponad dwukrotnie podaż na rynku.
W 1 kwartale 2011 roku warszawski rynek powierzchni biurowych odnotował wyjątkowo
wysoką aktywność najemców sięgającą 197.757 m2. Przeszło 90% całkowitej aktywności
rynkowej skoncentrowało się w trzech strefach: Centrum, Południowej Górnej oraz
Południowej Zachodniej Pierwszej. Należy jednak podkreślić, że lokalizacje poza centrum
cieszyły się największym zainteresowaniem najemców (około 60% wszystkich transakcji).
Oczekuje się, że w 2011 r. podaż nadal pozostanie na niskim poziomie, co spowoduje spadek
ilości pustostanów oraz wzrost transakcyjnych czynszów efektywnych.
Podaż - Wielkość nowoczesnych zasobów biurowych stolicy wynosi 3.435.830 mkw. W 2010 r.
w Warszawie oddano do użytku 16 budynków biurowych o łącznej powierzchni 188.000
mkw., co stanowi spadek podaży o 29% w stosunku do 2009 r. Podaż utrzyma się na niskim
poziomie także w bieżącym roku. W 2010 r. większość powierzchni (85%) powstała poza
centrum miasta, z czego aż 77% na południu, głównie w rejonie Mokotowa i Służewca
Przemysłowego oraz Ursynowa.
Największe ukończone projekty to dwie pierwsze fazy Poleczki Business Park (45.000 mkw.)
położone na Okęciu oraz New City (35.000 mkw.) na Mokotowie-Służewcu. W centrum
oddano do użytku Zebra Tower (17.000 mkw.) oraz Wolf Marszałkowska (11.050 mkw.). Na
granicy Centralnego Obszaru Biznesu oraz Woli powstał również budynek Crown Square
(17.000 mkw.).
W efekcie kryzysu banki zaostrzyły warunki finansowania inwestycji komercyjnych.
Deweloperom, którzy muszą wynająć część powierzchni, aby pozyskać finansowanie
budowy, trudno jest konkurować o najemców z tymi, których stać na spekulacyjne
rozpoczęcie inwestycji ze środków własnych. Konsekwencją jest spadek podaży oraz
umocnienie pozycji deweloperów z finansowaniem własnym.
Popyt - W 2010 r. wynajęto łącznie 549.000 mkw., co stanowi wzrost w porównaniu do 2009 r.
aż o 96%. Należy jednak podkreślić, że tak wysoki wynik jest po części efektem realizacji
transakcji najmu wstrzymanych w roku 2009. Realna absorpcja powierzchni (popyt netto)
wyniosła blisko 180.000 mkw., co jest wynikiem o 33% niższym niż w rekordowym 2008 r., ale
o 55% wyższym względem 2009 r. Ilość powierzchni wynajętej w 2010 r. wzrosła o 22%
względem średniorocznego popytu brutto z okresu ostatnich 5 lat (450.000 mkw.).
Na obiekty zlokalizowane w centrum Warszawy przypadł relatywnie duży udział (33%)
wynajętej powierzchni. Poza centrum najbardziej popularne wśród najemców były budynki
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zlokalizowane w rejonie Mokotowa i Służewca Przemysłowego (45%), Ochoty i Włoch (28%)
oraz zachodniej części Woli (14%).
W minionym roku największy udział w rynku stanowiły nowe umowy najmu (58,5%),
natomiast 35,5% transakcji zostało zawartych w wyniku renegocjacji. Zaledwie 1,2% popytu
przypadło na budynki zrealizowane na potrzeby własne. 4,8% zawartych transakcji najmu
dotyczyło ekspansji najemców, przy czym wskaźnik ten nie obejmuje ekspansji
realizowanych w ramach procesów relokacji. Oznacza to, że faktyczny współczynnik wzrostu
zapotrzebowania najemców jest znacznie wyższy.
Wyraźnie zwiększył się udział umów typu pre-let, który po gwałtownym spadku do 2% z
końcem 2009 r. w roku 2010 wzrósł do poziomu 11,5%. W sytuacji ograniczeń podaży
spekulacyjnej, udział umów typu pre-let powinien systematycznie rosnąć. Zaledwie 1,6%
(8.700 mkw.) wszystkich transakcji stanowiły umowy podnajmu. Zdecydowaną większość
(70,5%) popytu brutto generowały umowy dla powierzchni od 1.000 mkw., natomiast
transakcje powyżej 3.000 mkw. stanowiły aż 41,6% całkowitego popytu brutto.
Powierzchnia niewynajęta - Po przełomie w popycie w drugiej połowie 2010 r., wskaźniki
pustostanów zaczęły spadać.
Wskaźnik pustostanów dla całej Warszawy obniżył się do poziomu 6,59%. W porównaniu z
poprzednim kwartałem zwiększyła się dostępność powierzchni w Centralnym Obszarze
Biznesu (8,1%). Spadek poziomu pustostanów poza Centrum (5,82%) związany jest przede
wszystkim z rosnącym popytem najemców na powierzchnie z lokalizowane w tych rejonach.
Z końcem 2011 r. może nastąpić powrót do rekordowo niskich współczynników dostępnej
powierzchni.
Czynsze - Zachwianie równowagi między popytem a podażą spowodowało wzrost
transakcyjnych stawek czynszowych zarówno w centrum, jak i poza centrum. Wyjściowe
stawki czynszu w najlepszych lokalizacjach w centrum wzrosły do poziomu 24-26,5
EUR/mkw./ miesiąc, natomiast najwyższe czynsze bazowe w lokalizacjach poza centrum
mieszczą się w przedziale 15,5-16,5 EUR/mkw./miesiąc. Średnie czynsze efektywne również
wzrastają, jednocześnie bardzo się różnicując, w zależności od klasy i skali budynku,
wielkości oraz renomy najemcy, standardu i ekspozycji nieruchomości. Różnice stawek
efektywnych obiektów położonych w tej samej dzielnicy sięgają nawet 25% w zależności od
wyżej wymienionych parametrów.
Dalszy spadek dostępnej powierzchni będzie wpływał na wzrost stawek czynszowych w
obiektach istniejących lub w trakcie budowy. Alternatywą dla najemców szukających
oszczędności mogą stać się umowy typu pre-let w obiektach planowanych.
5.8. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji
kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w dokumencie
informacyjnym
Sporządzone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od momentu zawiązania Spółki, tak
więc zawiera informacje o wszystkich dotychczasowych inwestycjach Emitenta. Na koniec III
kwartału 2011 roku wartość aktywów trwałych Emitenta wynosiła 12.369,9 tys. PLN.
Kluczową pozycję aktywów trwałych stanowi pozycja Inwestycje Długoterminowe –
Nieruchomości. Wartość tej pozycji na koniec III kwartału 2011 roku to 12.080 tys. PLN. Na
pozycją tą składa zakup nieruchomości gruntowej przy ul. Rzymowskiego na kwotę 6.400 tys.
PLN oraz koszty związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę przy ulicy Rzymowskiego
obiektu biurowego – SKY OFFICE CENTER. Pozostałą część stanowią przede wszystkim
wydatki związane z nabyciem gruntu oraz budową obiektu Biurowo-Usługowego OKĘCIE
BUSINESS POINT przez spółkę zależną London Real Estate Investment Sp. z o.o.
Wśród pozostałych wydatków należy uwzględnić poniesione w I kwartale 2011 r. przez
Emitenta wydatki na objęcie udziałów i akcji w podmiotach zależnych na kwotę 210 tys. zł.
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Ponadto w III kwartale Spółka New York Real Estate Management Sp. z o.o. nabyła od Pana
Jakuba Robel budynek Okęcie Business Center przy ul Sabały 58 za cenę 4 000 000 PLN.
Nieruchomość na następnie została sprzedana zewnętrznemu nabywcy za kwotę 5 712 300
PLN.
5.9. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub
likwidacyjnym
Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent
postępowania upadłościowego, układowego lub likwidacyjnego.

nie

jest

podmiotem

5.10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub
egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla
działalności Emitenta
W stosunku do Emitenta nie toczyły się i nie toczą się postępowania ugodowe, arbitrażowe
lub egzekucyjne. Ponadto Emitentowi nie są znane żadne przesłanki pozwalające stwierdzić,
iż w najbliższej przyszłości Spółka może stać się podmiotem postępowań przed organami
rządowymi.
5.11. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres
obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy
Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości lub mogą
mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta
Emitent nie był i nie jest podmiotem postępowań przed organami rządowymi, postępowań
sądowych oraz postępowań arbitrażowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie uważa, aby miał stać się w przyszłości na
podstawie dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej podmiotem postępowań, które
to postępowania mogłyby mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta.
5.12. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy
instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiada żadnych zobowiązań, które mogłyby
istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych
Emitenta.
5.13. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z
działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym, lub
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zamieszczonymi w Dokumencie
Informacyjnym
W opinii Emitenta nie nastąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ
na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym
zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym.
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5.14. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej
Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które
powstały po sporządzeniu danych finansowych
W dniu 06.12.2011 Emitent zawarł umowę kredytową z Polskim Bankiem Spółdzielczym
w Ciechanowie na kwotę 7 570 000 PLN na zakup działki i finansowanie podatku VAT od
przedmiotowej transakcji.
W dniu 09.12.2011 Emitent nabył działki o numerach 15/2 i 15/4 przy ul. Wita Stwosza
w Warszawie o łącznej pow. 4 350 mkw za cenę 7 575 000 PLN netto z przeznaczeniem na
budowę kolejnego obiektu o funkcji usługowo - apartementowej lub alternatywnie dalszej
odsprzedaży z zyskiem.
Za wyjątkiem wyżej wymienionych zdarzeń w opinii Emitenta nie wystąpiły inne istotne
zmiany mające wpływ na ocenę sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta
i jego grupy kapitałowej a także Emitent nie posiada według swojej najlepszej wiedzy innych
informacji istotnych dla ich oceny.

5.15. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących Emitenta
5.15.1. Dane o członkach Zarządu Emitenta
Zgodnie ze statutem Emitenta Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków i jest
powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu jest określana przez
Radę Nadzorczą, jednak nie może być dłuższa niż 2 lata.
JAKUB ROBEL - Prezes Zarządu spółek wchodzących w skład Grupy.
Kadencja Prezesa Zarządu trwa do 12 września 2012 roku.
Magister Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych - Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie.
Magister Zarządzania i Marketingu - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Studia podyplomowe: Wycena Nieruchomości,
Studia podyplomowe: Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami
Doświadczenie:
2005-2007 ERNST & YOUNG Real Estate
- firma będąca światowym liderem w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa
biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego.
Jako Specjalista ds. Nieruchomości Komercyjnych brał udział w kompleksowej obsłudze
podmiotów działających na rynku Nieruchomości rozpoczynając od fazy przygotowania
inwestycji, poprzez realizację i zarządzanie nieruchomością a kończąc na efektywnym
wyjściu z inwestycji, a w szczególności w przygotowywaniu:
1. Studia wykonalności projektów deweloperskich
2. Wycen nieruchomości komercyjnych
3. Pośrednictwie w transakcjach sprzedaży obiektów biurowych
2007-2009 DTZ Polska
Firma należąca do ―wielkiej czwórki‖ firm doradczych działających w obszarze
nieruchomości w całej Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce (EMEA), Azji i Pacyfiku oraz obu
Amerykach. W Polsce, DTZ jest jedną z największych firm doradczych w obszarze
nieruchomości komercyjnych.
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Jako Specjalista ds. Negocjacji zajmował się wynajmem powierzchni komercyjnych,
doradztwem dla inwestorów i najemców, planowaniem, doradztwem w zakresie
nowopowstających inwestycji, a w szczególności:
1. Wynajmem obiektów komercyjnych
2. Planowaniem projektów komercyjnych
3. Negocjowaniem umów najmu
Od 2009 Prezes Zarządu Spółek Holdingu
Grupa spółek zajmujących się inwestycjami w nieruchomości komercyjne, polegającymi
głównie na budowie nowych obiektów, jak również przebudowie, rozbudowie i modernizacji
istniejących obiektów.
5.15.2. Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta
Zgodnie ze statutem Emitenta Rada Nadzorcza Spółki liczy pięciu członków i jest
powoływana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej jest
określana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak nie może być dłuższa niż 3 lata.
Kadencja Przewodniczącej Rady Nadzorczej trwa do 12 września 2013 roku.
Kadencja pozostałych Członków Rady Nadzorczej trwa do 13 marca 2014 roku.
Karolina Robel – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Magister Inżynier Architekt Politechniki Krakowskiej,
Dyrektor zarządzający w Grupie Holdingowej,
Członek zarządu spółki: London Real Estate Investment Sp. z o.o.,
Prywatnie żona Prezesa Zarządu Pana Jakuba Robel.
Zbigniew Pawlak – Członek Rady Nadzorczej
Dr hab. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania,
Autor i współautor ponad 150 publikacji, w tym kilkunastu książek,
Rzeczoznawca Majątkowy Licencja zawodowa nr 5110
Renata Robel Becker – Członek Rady Nadzorczej
MBA, University of Waterloo, Canada,
Właściciel TRB Investment Group LLC, Renata Lakes Apartments, Renata Lakes Management
Stany Zjednoczone
Prywatnie siostra Prezesa Zarządu Pana Jakuba Robel.
Agnieszka Bonder – Członek Rady Nadzorczej
Magister Wydziału Zarządzania UW,
Studia Podyplomowe z Wyceny Nieruchomości,
Zarządca Nieruchomości,
Anna Michałek – Członek Rady Nadzorczej
Magister Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Negocjator Cushman & Wakefield.
Prezes Zarządu Alertfinansowy.pl Sp. z o.o.
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5.16. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu




5th Avenue Investment Corporation Ltd Rubicon Partners NFI S.A Pozostali Inwestorzy -

55,09 % akcji,
22,83 % akcji,
22,08 % akcji.

Tabela 10. Kapitał zakładowy Emitenta po emisji akcji serii D.
Akcjonariusz
5th Avenue Investment
Corporation Ltd
Rubicon Partners NFI S.A.
Pozostali Inwestorzy

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w
Udział w
kapitale
ogólnej liczbie
zakładowym
głosów
55,09%
55,09%

A, B, C

10 500 000

10 500 000

C, D

4 351 000

4 351 000

22,83%

22,83%

C, D

4 209 000

4 209 000

22,08%

22,08%

19 060 000

19 060 000

100,00%

100,00%

SUMA

Źródło: Emitent

5th Avenue Investment Corporation Ltd z siedzibą w Londynie wpisana w rejestrze
przedsiębiorstw pod numerem 07362031 prowadzi działalność o charakterze inwestycyjnym.
Strukturę udziałowców spółki prezentuje tabela poniżej.
Tabela 11. Struktura udziałowców spółki 5th Avenue Investment Corporation Ltd.
Udziałowiec

Razem udziałów
70
30

RAZEM

100

Jakub Robel
Karolina Robel

%
70
30
100%

Źródło: Emitent
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6. Sprawozdania finansowe
6.1. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 13.09.2010 roku
do 30.09.2011 roku
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6.2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 13.09.2010 r. do 30.09.2011 r.
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7. Załączniki
7.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru
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7.2. Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta
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7.3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki związanych z
emisją akcji serii C i D

DOKUMENT INFORMACYJNY

124

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

125

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

126

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

127

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

128

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

129

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

130

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

131

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

132

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

133

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

134

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

135

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

136

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

137

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

138

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

139

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

140

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

141

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

142

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

143

5TH AVENUE HOLDING S . A .

DOKUMENT INFORMACYJNY

144

5TH AVENUE HOLDING S . A .

7.4. Treść uchwał NWZA z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały z dnia 21 kwietnia
2011 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki
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7.5. Definicje i objaśnienia skrótów
Tabela 12: Definicje i objaśnienia
Skrót

Definicje i objaśnienia

Akcje serii A

1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A

Akcje serii B

9 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

Akcje serii C

5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C

Akcje serii D

4 060 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

ASO/Alternatywny
System Obrotu/New
Connect

Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt2) ustawy
o obrocie, organizowanym przez Giełdę papierów wartościowych
w Warszawie S.A.

Autoryzowany
Doradca

Rubicon Partners Corporate Finance Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny

Dokument zawierający informacje zgodne z Załącznikiem 5
Regulaminu ASO

Dz. U.

Dziennik Ustaw

Emitent/Spółka

5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna

Giełda/GPW/GPW SA

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. z
siedzibą w Warszawie

Instrumenty
finansowe Emitenta

Akcje serii A, B, C, D

KC

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16
poz. 93 z późn.zm.)

KDPW/KDPW
SA/Depozyt/Krajowy
Depozyt

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna

Komisja/KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KPC

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn zm)

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy

KSH

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

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
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NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2005 nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

Organizator
Alternatywnego
Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie

PKB

Produkt Krajowy Brutto

PKD

Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. (Dz. U. 04.33.289. z późn. zm.)

PLN/zł

Złoty - prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w
obiegu publicznym od dnia 1 stycznia 1995 r., zgodnie z ustawą
z dnia 7 Lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. 94.84.383 z późn.
zm)

RN/Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Emitenta

Regulamin ASO

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

NBP

Narodowy Bank Polski

Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w
sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę
akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz
warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. 2005 nr 207
poz. 1729.)

Rozporządzenie
dotyczące
Koncentracji

Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców

Spółka publiczna

Spółka publiczna w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej (art. 4 p.
20),
czyli spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana
w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami

UE

Unia Europejska

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o nadzorze

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
(Dz.
U. 2005 nr 183 poz.1537 z późn zm.)

Ustawa o obrocie
instrumentami
finansowymi
Ustawa o ochronie
konkurencji i
konsumentów
Ustawa o ofercie
publicznej

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. u o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. 2010 nr 211 poz.1384 z późn. zm)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2007 nr 50 poz.331 z późn. zm)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U.2009 nr 185 poz.1439)
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Ustawa o podatku
dochodowym od osób
fizycznych
Ustawa o podatku
dochodowym od osób
prawnych
Ustawa o podatku od
czynności
cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych
(Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307 z późn. zm.)
Ustawia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm)

Ustawa o podatku od
spadków i darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U.
2009 nr 93 poz. 768)

Ustawa o
rachunkowości

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2009 nr 152
poz. 1223 z późn. zm.)

VAT

Podatek od towarów i usług regulowany ustawą z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 z późn.
zm.)

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

Zarząd

Zarząd Emitenta

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (Dz.U. 2010 nr 101 poz. 649)
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