INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY

PORA NA POLA SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32
18-400 Łomża
zainwestuj.poranapola.pl
Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku
z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 18.240 (słownie:
osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 105,00 zł za każdą Akcję Oferowaną.

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 16 stycznia 2022 roku
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1
(słownie: jednej) i nie więcej, niż 18.240 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście
czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden
złoty) każda emitowanych przez spółkę Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży,
ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32, 18-400 Łomża.
Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz
zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje
o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje
o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty,
podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych
z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka
oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.
W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii
Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej
Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj
oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego,
a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy
dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie
zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z
zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady
inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek
inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie
ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego
dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za
decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub
podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie
lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym
instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od
dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 328 ze zm.).
Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować
i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja
odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami
uznają za stosowną.
Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych,
które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych
związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest
wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady
profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych
związanych z Akcjami Oferowanymi.
Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału
w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą
inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego
sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym.
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Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie
niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.
Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza
granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta
nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej,
Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go
stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji,
zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy
dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia
Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem
rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w
Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym
dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych
Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub
przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien
zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się
do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons)
w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej
ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób
przebywających na terenie USA.
Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani
weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak
takiego wymogu.
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1.

DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie:
Akcje Oferowane

ma znaczenie określone w punkcie 3.1;

Akcje serii E

ma znaczenie określone w punkcie 2.3;

Dokument Ofertowy

oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i
zasadach Oferty;

Emitent, Spółka

oznacza Pora na Pola Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży;

Inwestor

oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych;

KNF

oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;

Kodeks Cywilny

oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);

Kodeks spółek
handlowych

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks
spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.);

MSIG

oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy;

Oferta

oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych;

Rozporządzenie
Prospektowe

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);

Uchwała Emisyjna

ma znaczenie określone w punkcie 3.2;

Uchwała ws. Ustalenia ma znaczenie określone w punkcie 3.3;
Ceny Emisyjnej
Ustawa o Ofercie

oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych
(t.j.
Dz.
U.
z
2021
r.
poz. 1983 ze zm.).
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2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1.

Dane rejestrowe
Firma:

Pora na Pola Spółka Akcyjna

Forma prawna:

Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba i adres:

ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 2A/32
18-400 Łomża

2.2.

Adres poczty elektronicznej:

zainwestuj@poranapola.pl

Adres strony internetowej:

www.poranapola.pl

KRS:

0000771658

NIP:

7182150995

REGON:

382577574

Przepisy prawa zgodnie z
którymi działa Emitent:

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek
handlowych
oraz
innych
powszechnie
obowiązujących przepisów prawa polskiego, a
także Statutu Spółki.

Struktura akcjonariatu

Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w
zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co najmniej 5% kapitału
zakładowego przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów

Udział w
głosach

Adrian Piwko

88.146

47,2%

88.146

47,2%

Pozostali

98.612

52,8%

98.612

52,8%

Łącznie

186.758

100%

186.758

100%

Źródło: Emitent
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Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii E (jeszcze niezarejestrowane) w zakresie akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% kapitału zakładowego będzie przedstawiać się następująco:
Wyszczególnienie

Liczba akcji

Udział w
Liczba głosów
kapitale

Udział
głosach

Adrian Piwko

88.146

45,76%

88.146

45,76%

Pozostali

104.496

54,24%

104.496

54,24%

Łącznie

192.642

100%

192.642

100%

Źródło: Emitent
Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na
podstawie Uchwały Emisyjnej (w uwzględnieniem akcji serii E) w zakresie akcjonariuszy
posiadających akcje stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego, przy założeniu
objęcia maksymalnej liczby Akcji Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco:
Wyszczególnienie

Liczba akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów

Udział w
głosach

Adrian Piwko

88.146

41,8%

88.146

41,8%

Pozostali

104.496

49,55%

104.496

49,55%

Akcjonariusze akcji
serii F

18.240

8,65%

18.240

8,65%

Łącznie

210.882

100%

210.882

100%

Źródło: Emitent
2.3.

Wysokość kapitału zakładowego

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego kapitał zakładowy Emitenta
wynosi 186.758,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt
osiem złotych 00/100) i dzieli się na 186.758 (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy
siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja.
W dniu 17 września 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr
15 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w
drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
całości oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został
podwyższony z kwoty 186.758,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) do kwoty nie niższej niż 186.759,00 zł (słownie: sto
osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie wyższej niż
196.758,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem
złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie wyższą niż
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w

10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1
(słownie: jednej) i nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji zwykłych
imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja,
oznaczonych numerami od 00001 do nie więcej niż 10000, o łącznej wartości nominalnej
nie niższej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższej niż 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)
(„Akcje serii E”).
Akcje serii E zostały objęte w liczbie 5.884 (słownie: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt
cztery) akcji w drodze subskrypcji prywatnej i pokryte wkładem pieniężnym. W dniu 15
listopada 2021 roku Zarząd Spółki złożył oświadczenie o wysokości kapitału zakładowego,
wskazując, że wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 192.642,00 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 00/100) i dzieli się na 192.642
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwie) akcje.
Wniosek w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został złożony w dniu 7 grudnia 2021 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego wniosek Spółki nie został
jeszcze rozpatrzony przez sąd rejestrowy, a podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na
skutek emisji Akcji serii E nie zostało jeszcze ujawnione w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego.
2.4.

Kapitał docelowy

W dniu 17 września 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w
sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowego w całości lub w części, na podstawie której Zarząd Spółki
został upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego
Spółki, o kwotę nie wyższą niż 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych
00/100), poprzez emisje nie więcej niż 54.000 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100) każda
akcja. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału
Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Intencją Zarządu jest wykorzystanie
kapitału docelowego w szczególności celu emisji akcji w ramach programu motywacyjnego
utworzonego dla członków kluczowego personelu Spółki oraz w ramach emisji akcji dla
inwestorów oraz partnerów biznesowych Spółki (tzw. kapitał inwestorski).
Podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą powodować
zmniejszenie udziału Inwestorów w ogólnej liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak
również w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Kluczowe warunki podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
zostały opisane w art. 3b Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszego Dokumentu Ofertowego.
Wniosek w sprawie rejestracji opisanych zamian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego został złożony w dniu 7 grudnia 2021 roku. Na dzień
sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego wniosek Spółki nie został jeszcze
rozpatrzony przez sąd rejestrowy, a wskazana zmiana Statutu Spółki nie została jeszcze
ujawniona w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis do rejestru
ma w tym wypadku charakter konstytutywny, wobec czego Zarząd będzie uprawniony do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dopiero od momentu
rejestracji wskazanej zamian w odpowiednim rejestrze.
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2.5.

Kluczowy inwestor

W dniu 8 lipca 2021 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną z adCookie spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000904239)
(„adCookie”), która przewiduje m.in. następujące warunki współpracy:
(a)

Spółka oraz adCookie ustanowiły formułę trwałej współpracy w zakresie marketingu internetowego w celu zapewnienia dalszego rozwoju Spółki i zwiększenia zakresu jej działalności;
(b) w zamian za odpłatne świadczenie usług marketingowych, Spółka umożliwi adCookie dokonywanie inwestycji w nowe akcje Spółki, które będą emitowane w
ramach kapitału docelowego ustanowionego w Spółce, o którym mowa w punkcie 2.4 powyżej;
(c) łączna inwestycja adCookie dokonywana w ramach tej umowy nie przekroczy
łącznej wartości usług marketingu internetowego świadczonych na rzecz Spółki;
(d) zakładany okres współpracy objęty umową inwestycyjną będzie trwał nie dłużej
niż 3 lata od jej zawarcia.
Zawarcie opisanej powyżej umowy inwestycyjnej zostało zatwierdzone uchwałą nr 12 z
dnia 17 września 2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia zawarcia przez Spółkę umowy inwestycyjnej z adCookie sp. z o.o.
2.6.

Program motywacyjny

Na podstawie uchwały nr 13 z dnia 17 września 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego i zatwierdzenia jego
realizacji na podstawie regulaminu programu motywacyjnego przyjętego przez Zarząd
Spółki ustanowiono program motywacyjny, w wykonywaniu którego Spółka stworzy
wybranym członkom zarządu Spółki lub członkom personelu Spółki, w tym pracownikom i
współpracownikom możliwość objęcia akcji emitowanych przez Spółkę („Program
Motywacyjny”).
Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być wyłącznie
członkowie Zarządu (z wyłączeniem Adriana Piwko) oraz pracownicy i współpracownicy
Spółki wskazani przez Zarząd, a w odniesieniu do członków Zarządu – wskazani przez Radę
Nadzorczą mocą uchwały. Liczba uczestników Programu Motywacyjnego nie może
przekroczyć w całym okresie trwania Programu Motywacyjnego liczby 70 (słownie:
siedemdziesięciu) osób.
Maksymalna liczba akcji Spółki, jaka może zostać łącznie przeznaczona do objęcia przez
uczestników Programu Motywacyjnego w ramach Programu Motywacyjnego nie może
przekraczać liczby 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy). Uczestnikom Programu
Motywacyjnego przyznane zostanie prawo objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej równej
ich wartości nominalnej, to jest 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).
Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego, przebieg przyznawania prawa do objęcia
akcji Spółki, oraz sposób i terminy ich realizacji określa regulamin przygotowany i przyjęty
przez Zarząd Spółki mocą uchwały nr 01/06/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku. Liczbę
oraz szczegółowe warunki przyznania prawa do objęcia akcji Spółki, które mogą
obejmować w szczególności realizację założonych celów indywidualnych lub dotyczących
Spółki określają indywidualne umowy o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.
2.7.

Opcja call

W związku z udzieleniem Spółce pożyczki w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście
tysięcy złotych) przez inwestora prywatnego Spółka zawarta z pożyczkodawcą umowę
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inwestycyjną, na podstawie której pożyczkodawcy zostało przyznane uprawnienie do
objęcia 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) akcji w kapitale zakładowym Spółki za cenę
emisyjną w wysokości 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) każda akcja
(tzw. opcja call). Do dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego pożyczkodawca
nie skorzystał z uprawnienia do objęcia akcji.
Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu emisji akcji dla pożyczkodawcy, zgodnie
z uprawnieniem opisanym powyżej spowoduje zmniejszenie udziału Inwestorów w ogólnej
liczbie akcji w kapitale zakładowym Spółki, jak również w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
2.8.

Podmioty powiązane

Spółka posiada udziały w następujących podmiotach:
(a) 100% (słownie: sto procent) udziałów w spółce Pole i Alkohole spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000924305);
(b) 10% (słownie: dziesięć procent) udziałów w spółce DeFood spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży (KRS: 0000937394). Drugim wspólnikiem
spółki DeFood sp. z o.o., posiadającym 90% (słownie: dziewięćdziesiąt procent)
udziałów w spółce jest większościowych akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Spółki –
Adrian Piwko.
2.9.

Organy zarządzające i nadzorcze spółki

2.9.1.Zarząd
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego w skład Zarządu wchodzi Adrian
Piwko, który pełni funkcje Prezesa Zarządu Spółki.
Adrian Piwko - Prezes Zarządu
Urodzony w dniu 30 czerwca 1988 r. w Łomży, z wykształcenia magister inżynier Wydziału
Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Założyciel Internetowego targu naturalnego
jedzenia Pora na Pola, główny akcjonariusz Pora na Pola S.A. Absolwent Szkoły Pionierów
Polskiego Funduszu Rozwoju, laureat konkursu 50. Najbardziej Kreatywnych w Biznesie.
Doświadczony organizator cyklu targów zdrowej żywności we współpracy z Dzielnicą
Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy i Gminą Stare Babice. Prywatnie pasjonat
rzemieślniczego jedzenia i patriota kulinarny.
2.9.2.Rada Nadzorcza
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki
wchodzą:
1) Kamil Grądzki
2) Olga Matusiak
3) Teresa Modzelewska
4) Marek Stoiński
W dniu 29 grudnia 2021 roku Pani Linda Stachowicz-Piwko złożyła rezygnację z pełnienie
funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 30 grudnia 2021 mocą uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki na członka Rady Nadzorczej został powołany Marek Stoiński.
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2.10. Informacje wstępne
Pora na Pola to internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu. Od ponad
czterech lat Spółka dostarcza świeże, starannie wyselekcjonowane produkty do klientów
Spółki na terenie całej Polski pośrednictwem platformy www.poranapola.pl. Już teraz
Spółka współpracuje z ponad setką zaufanych dostawców: polskimi, drobnymi rolnikami i
lokalnymi producentami najwyższej jakości żywności.
Rok 2021 był rekordowy pod kątem sprzedaży, emisji akcji i realizacji najważniejszych
celów inwestycyjnych szybciej niż było to przewidywane. Ostatnie miesiące to także
przygotowanie nowych projektów, które mają na celu przyspieszenie wzrostu Spółki w
kolejnych latach.
Nowe inicjatywy sprzedażowe oraz sukces poprzednich ofert publicznych akcji, a także
kontynuacja założonej strategii finansowania, wpłynęły na decyzję Spółki o realizacji
czwartej emisji crowdfundingowej zapowiedzianej już rok temu.
Czas od wybuchu pandemii to okres skalowania przychodów oraz struktury Spółki, a także
intensywne pozyskiwanie kapitału i inwestowanie w technologię, logistykę, sprzedaż i nowe
projekty w celu zapewnienia dalszego wzrostu. Możliwości wyjścia dla inwestorów
pozostaje bez zmian względem poprzedniej emisji – planowane jest wprowadzenie akcji
Spółki na rynek NewConnect pod koniec 2023 roku*.
*Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie
Obrotu uzależnione będzie od uwarunkowań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i
spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa i regulacji podmiotu zarządzającego
tym rynkiem.
2.10.1. O Spółce
W Pora na Pola pomagamy podejmować dobre decyzje, co do jakościowego i uczciwego
jedzenia, dzięki naszej wiedzy i eksperckiej selekcji.
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6 000 000 zł skumulowanej sprzedaży dotyczy okresu 2018-2021. *Dane własne Emitenta.
Dane za 2018 rok oraz pierwszą połowę 2019 roku zostały osiągnięte w ramach
jednoosobowej działalności gospodarczej Pora na Pola Adrian Piwko, której przedmiot był
tożsamy z obecną działalnością Spółki.
W Pora na Pola wierzymy, że tradycja rzemieślnicza powinna przetrwać. Tworząc platformę
internetowego targu Spółki, zbudowaliśmy model biznesowy pozwalający lokalnym
producentom i rolnikom oferować swoje produkty w skali całego kraju za pośrednictwem
strony internetowej www.poranapola.pl. Dzięki temu dostawcy Spółki mogą mieszkać w
małych miejscowościach, miejscach, które kochają, mając pewność, że mogą liczyć na
dostęp do klientów przez cały rok. Spółka jest niezbędnym łącznikiem między
rzemieślnikami a ludźmi z miast, którzy za rzemieślniczym jedzeniem tęsknią, którzy go
potrzebują i którzy są gotowi za to jedzenie zapłacić uczciwą cenę.
Najważniejsze filary działalności Spółki to:
1. platforma internetowa – budowa i utrzymanie serwisu oraz aktualizacja oferty,
2. weryfikacja dostawców – wybór najlepszych rolników i producentów do współpracy,
kontrola jakości produktów,
3. organizacja logistyki – odbiór zamówionych wyrobów od producentów, konfekcja,
transport do klienta.

2.10.2.Strategia rozwoju oparta na odpowiedzialności społecznej
Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla nas przede wszystkim uczciwość, którą
kierujemy się przy każdej codziennej decyzji. Jesteśmy uczciwi wobec klientów, wobec
rolników i małych producentów, wobec społeczeństwa, wobec akcjonariuszy i wobec
planety.
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1. W grudniu 2021 Spółka zawarła porozumienie z funduszem NESsT w ramach
programu akceleracyjnego NESsT i IKEA Social Entrepreneurship, którego celem
jest poprawa warunków zatrudnienia dla osób wywodzących się z grup szczególnie
zagrożonych wykluczeniem społecznym czy ubóstwem. NESsT inwestuje w
przedsiębiorstwa, które tworzą wysokiej jakości miejsca pracy dla społeczności o
słabo rozwiniętej infrastrukturze, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. W
ramach programu skupimy się na tym, żeby w szczególności wesprzeć
najdrobniejszych współpracujących z nami rolników, a także włączyć do naszej
rodziny kolejnych i powiększyć ich potencjał sprzedażowy za pośrednictwem
platformy Pora na Pola, co przyczyni się także do poprawy jakości ich życia.
2. W październiku 2021 r. Spółka zawarła
umowę o przyznaniu pomocy z
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie której Spółka, jako lider
konsorcjum, otrzyma pomoc publiczną w łącznej wysokości 325.000 zł. Obecnie
Spółce została wypłacona kwota 260.000 zł. Środki te będą podlegać podziałowi z
innymi członkami konsorcjum. W ramach działania “Współpraca” na rzecz tworzenia
Krótkich Łańcuchów Dostaw Spółka zawiązała z 8 rolnikami konsorcjum Por Familia,
którego zostaliśmy liderem. Celem grupy jest poprawa konkurencyjności i
zwiększenie sprzedaży produktów poszczególnych jej członków.
3. Na nasz targ właśnie wprowadziliśmy pojęcie transparentnej ceny. Kupując w Pora
na Pola wiesz, co składa się na cenę produktu. Wierzymy, że w przyszłości stanie
się to standardem rynkowym, a my jako pierwsi pokazujemy, że możliwe jest
zarówno płacenie producentowi godnego wynagrodzenia, jak i otwarte
informowanie o własnych kosztach. Cena detaliczna nie musi być kilka razy wyższa
od ceny płaconej rolnikowi, a transakcje nie muszą stanowić tajemnicy handlowej wystarczy chcieć.
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2.10.3.Algorytm predykcji popytu
Na początku grudnia 2021 roku pozytywnie rozpatrzono wniosek Spółki o dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie niemal 1 mln
złotych.
Dzięki nowemu rozwiązaniu technologicznemu będzie można przewidzieć, z określonym
prawdopodobieństwem, jakie zapotrzebowanie na konkretny produkt będą mieli klienci
Spółki w danym okresie w przyszłości. Algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję
będzie brał pod uwagę m.in. sezonowość, historię zakupową, aktualne trendy, planowane
promocje. Rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania współpracujących z nami
rzemieślników, którym trudniej planować pracę, ze względu na niemasową produkcję oraz
na tradycyjne metody wymagające czasu (jak np. naturalne dojrzewanie sera).
Cieszymy się, że technologia może pomóc w kultywowaniu tradycji rzemieślniczej produkcji
naturalnej żywności. Spółka przenosi tradycyjny model zakupów na targu do internetu, a
wraz z tymi przenosinami staje się firmą z zaawansowanymi rozwiązaniami
technologicznymi wspierającymi logistykę.
Dotychczas Spółka przeprowadziła prac polegające na zbieraniu, czyszczeniu, agregowaniu
i analizowaniu danych. Prace te zostały sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach
emisji akcji serii D. Dalsze prace Spółka zamierza realizować w 2022 roku.
2.10.4.Pole i Alkohole. DeFood.
W ostatnich dniach września 2021 roku założona została spółka Pole i Alkohole Sp. z o.o.
– jest to nowa spółka, której 100% udziałów należy do Pora na Pola S.A. Jej celem jest
agregowanie producentów lokalnych, polskich rzemieślniczych alkoholi, których produkty
będą prezentowane na platformie Pora na Pola. Na początku grudnia 2021 roku na stronie
Spółki pojawili się pierwsi kraftowi producenci z ekologicznymi winami z polskich winnic,
rzemieślniczymi piwami z małego browaru, domowymi nalewkami czy lokalnie
destylowanymi wódkami.
Chcemy przenieść całą dotychczasową filozofię i wartości, według których prowadzimy Pora
na Pola i odtworzyć ją w ramach nowego, alkoholowego projektu. Przyświeca nam
lokalność, naturalność i chęć połączenia małych, wyselekcjonowanych dostawców z
klientem, zapewniając mu przy tym jak najłatwiejszy i najszybszy proces zakupowy.

7 grudnia 2021 roku została założona spółka DeFood Sp. z o.o., której 10% udziałów należy
do Spółki, a 90% do założyciela Spółki - Adriana Piwko. Celem założenia spółki deFood sp.
z o.o. było uruchomienie w przyszłości nowego projektu technologicznego,
wykorzystującego potencjał technologii blockchain oraz tokenów NFT, którego misją jest
maksymalna decentralizacja dystrybucji żywności na całym świecie i zapewnienie żywności
pełnej transparentności na całym łańcuchu dostaw.
2.10.5.Plan finansowania i rozwój. Realizacja celów emisji akcji serii D
Dotychczas Spółka przeprowadziła trzy emisje crowdfundingowe organizowane przez
ostatnie trzy lata na początku każdego roku, zyskując grono ponad 1500 akcjonariuszy.
Pozyskane środki Spółka przeznaczyła na rozwój technologiczny, logistyczny, ofertowy oraz
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działania marketingowe i sprzedażowe, co przełożyło się na istotne dla Spółki wskaźniki,
takie jak średnia wartość zamówienia, liczba współpracujących dostawców czy ruch na
stronie.

W roku 2021 środki pozyskane z emisji akcji serii D umożliwiły Spółce uruchomienie
szybszych dostaw, otwarcie nowego magazynu w Łodzi, stworzenie oferty B2B, rozpoczęcie
sprzedaży subskrypcyjnej na nowej odsłonie portalu Spółki oraz start nowego projektu
technologicznego badawczo-rozwojowego.
Realizacja celów emisji akcji serii D:
1. Wprowadzenie szybkich dostaw w Warszawie i Łodzi - czerwiec 2021 (800 000 zł)
2. Otwarcie magazynu w Łodzi - czerwiec 2021 (650 000 zł)
3. Rozwój sprzedaży B2B - stworzenie unikatowego programu dla korporacji
"Świadomy Pracownik" - listopad 2021 (160 000 zł)
4. Wprowadzenie modelu sprzedaży subskrypcyjnej - październik 2021 (400 000 zł)
5. Projekt badawczo-rozwojowy - w roku 2021 zrealizowane prace badawcze
polegające na zbieraniu, czyszczeniu, agregowaniu i analizowaniu danych (600 000
zł) - dalsze prace w 2022 roku
Wraz z rozwojem i wzrostem przychodów podczas każdej kolejnej emisji akcji rośnie cena
emisyjna akcji Spółki.

Oferta akcji serii E została skierowana do mniej niż 150 osób.
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2.10.6.Zdywersyfikowane i wieloetapowe finansowanie rozwoju Spółki
Czwarta emisja crowdinvestingowa Spółki jest kolejnym krokiem, zapowiedzianym podczas
poprzedniej emisji, zgodnym ze strategią finansowania i rozwoju Spółki, która zakłada
pozyskiwanie finansowania w sposób wieloetapowy, pozwalający na stopniową realizację
założonych celów biznesowych, z możliwie krótkimi odstępami pomiędzy rundami
inwestycyjnymi, umożliwiającymi bardziej zwinne dopasowanie celów inwestycyjnych do
aktualnej sytuacji rynkowej oraz przedsiębiorstwa.

Strona 15 z 100

2.10.7.Rynek
Handel internetowy w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco przyspieszył. Jak wynika
z raportu Gemius „E-commerce w Polsce 2021”, już 77 proc. Polaków (użytkowników
internetu) robi zakupy online (źródło).
Według raportu PwC 82% osób deklaruje, że stara się kupować zdrową żywność, a 72%
zazwyczaj lub zawsze czyta skład produktów przed umieszczeniem ich w koszyku (źródło).
Polacy szukają produktów, których źródło są w stanie zweryfikować. Szukają
potwierdzenia, że produkty spożywcze trafiają do nich niemal bezpośrednio z pola/od
dostawcy – wynika z prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego
badań nt. zaufania do łańcucha dostaw w sektorze spożywczym (źródło).
Świadome dokonywanie zakupów oraz dbałość o kwestie środowiskowe to aspekty, które
stale zyskują na znaczeniu wśród konsumentów, także w Polsce. Dla 62 proc. klientów
etyka sprzedawcy (np. przyczynianie się do rozwoju społeczności lokalnych czy troska
i aktywne działania na rzecz środowiska naturalnego) jest obecnie o wiele ważniejsza niż
miało to miejsce przed pandemią. W każdej działalności można znaleźć miejsce
na proekologiczne rozwiązania, jednak sektor handlu ma do tego wyjątkowe warunki
(źródło).
22 października 2021 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie strategii „Od pola
do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu
żywnościowego. W strategii określono konkretne cele, w tym zmniejszenie stosowania
pestycydów i ryzyka z tym związanego o 50%, zmniejszenie stosowania nawozów o co
najmniej 20%, zmniejszenie o 50% sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych
stosowanych u zwierząt gospodarskich i w akwakulturze oraz zwiększenie udziału upraw
ekologicznych w całkowitej powierzchni użytków rolnych do 25%.
Dzięki strategii “Od pola do stołu” Pora na Pola będzie mogło stać się przykładem
zakładanych zmian w naszym kraju i skorzystać z programów unijnych wspierających
strategię.
2.11. Zespół
Adrian Piwko – Założyciel i Prezes Zarządu
Z wykształcenia
inżynier
budownictwa,
z powołania
pomysłodawca i architekt internetowego targu PORA NA POLA,
z motywacji do osiągania kolejnych sukcesów - absolwent
Szkoły Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju. Ekspert
w dziedzinie rzemieślniczej żywności, miłośnik regionalnych
produktów i kulinarny patriota.

Kamil Kopania – Dyrektor Operacyjny
Absolwent WSB we Wrocławiu na kierunkach Marketingu oraz
Zarządzania, aktualnie słuchacz studiów podyplomowych ALK
na kierunku Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw. Od
początku kariery związany z FMCG, doświadczenie zawodowe
zdobywał w obszarach sprzedaży, zakupów oraz logistyki. Przez
ponad 6 lat pracował w Eurocash (jednym z największych
dystrybutorów FMCG działających w Polsce), skupiając się na
implementacji projektów oraz działaniach operacyjnych.
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Uczestnik programu rozwojowego Management Trainee w Eurocash. Prywatnie pasjonat
podróży oraz sportów wytrzymałościowych.

Wojtek Osiński
Sprzedaży

–

Kierownik

Działów

Marketingu

i

Absolwent Marketingu i Zarządzania na UAM w Poznaniu, od
ponad 25 lat skupiony na marketingu żywności. Zawodowo przez
wiele lat związany z Nestle, gdzie przeszedł drogę od asystenta
marketingu aż po managera zarządzającego działem słodyczy.
Pracował zarówno w Polsce jak i w krajach bałtyckich. Prywatnie
ojciec dwóch córek, fan fotografii, dobrej kuchni i podróży
kulinarnych po Polsce i nie tylko. Autor bloga Taste Poland.
Artur Piwko – Kierownik ds. Projektów i Rozwoju
Biznesu
Absolwent warszawskich uczelni SGH i WSHiP. Na ścieżce
swojej kariery zawodowej - w szczególności tworzył krok po
kroku działalność polegającą na przetwórstwie warzyw i
owoców oraz spółkę o charakterze handlowym w ramach
dużych grup kapitałowych (Praska Giełda Spożywcza S.A. oraz
Makarony Polskie S.A.). Dzięki swojemu doświadczeniu z
powodzeniem rozwija nowe projekty w ramach działalności
spółki. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci, fan sportu oraz prac ogrodowych.
2.12. Dane finansowe Emitenta
2.12.1.Sprawozdania finansowe
Spółka została zawiązana w dniu 30 listopada 2018 roku, a w dniu 13 lutego 2019 roku
została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000771658. Zgodnie ze Statutem Spółki, pierwszy rok obrotowy Spółki skończył się
31 grudnia 2021 roku.
Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 stanowi Załącznik nr 5 do Dokumentu
Ofertowego. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 stanowi Załącznik nr 6 do
Dokumentu Ofertowego.
W celu zapewnienia aktualnych danych finansowych, Emitent zdecydował się na
opublikowanie wstępnych danych sporządzonych na dzień 30 września 2021 roku,
obejmujących rachunek zysków i start oraz bilans. Wstępne, niezaudytowane dane
finansowe Spółki na dzień 30 września 2021 roku stanowią Załącznik nr 7 do niniejszego
Dokumentu Ofertowego.
2.12.2.Przychody Spółki
Od początku naszej działalności stawiamy na wzrost skali. W krótkim czasie przeszliśmy
drogę z jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki akcyjnej z przychodami
rosnącymi rok do roku średnio o 140%. Znaczące różnice we wzrostach rok do roku w
ostatnich dwóch latach wynikają w szczególności z wpływu pandemii - w roku 2020 wzrost
w stosunku do 2019 był wyjątkowo duży i wzmocniony efektem obostrzeń, co z kolei
spowodowało, że w roku 2021 w stosunku do roku 2020 nastąpiła korekta wzrostu.
Sytuacja z pandemią się normuje, więc spodziewamy się, że w następnych latach wartości
procentowe wzrostów będą bardziej przewidywalne.
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*Dane własne Emitenta, w tym sprawozdania finansowe Emitenta. Dane finansowe za rok
2021 są danymi wstępnymi i nie zostały jeszcze ujęte w sprawozdaniu finansowym
Emitenta. Dane za 2018 rok oraz pierwszą połowę 2019 roku zostały osiągnięte w ramach
jednoosobowej działalności gospodarczej Pora na Pola Adrian Piwko, której przedmiot był
tożsamy z obecną działalnością Spółki.
2.12.3.Prognozy wyników finansowych
Zgodnie z głównym celem strategicznym Spółki, w najbliższych latach skupiamy się przede
wszystkim na wzroście przychodów, przy marżowości ze sprzedaży produktów na poziomie
takim, aby pokrywała z kilkunastoprocentowym zapasem skalowalne koszty logistyczne i
administracyjne obsługi zamówienia oraz koszty marketingowe utrzymania klienta. Koszty
związane z rozwojem struktury firmy oraz koszty projektów rozwojowych pokrywamy
zgodnie z naszą strategią finansowania i rozwoju z finansowania z zewnątrz (emisje akcji,
granty i pożyczki). Takie podejście umożliwia zdecydowanie szybszy rozwój biznesu aż do
osiągnięcia takiej skali zamówień, gdy zapas z marży (po odjęciu kosztów skalowalnych)
będziemy chcieli przeznaczyć do pokrywania kosztów całej rozwiniętej struktury i kolejnych
projektów oraz generowania zysku operacyjnego.

Źródło: Emitent. Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą
nie zostać osiągnięte lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę
konkretnych wyników finansowych.
3.
INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ
WARUNKI ICH OFERTY
3.1.

Oferowane papiery wartościowe

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 18.240 (słownie:
osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości
nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty), które zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji
otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty
publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Prospektowego („Akcje Oferowane”).
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3.2.

Podstawa prawna

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 3 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F w całości oraz zmiany Statutu
Spółki, na podstawie której kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty
192.642,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote
00/100) do kwoty nie niższej niż 192.643,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące
sześćset czterdzieści trzy złote 00/100) i nie wyższej niż 210.882,00 zł (słownie: dwieście
dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 00/100), tj. o kwotę nie niższą niż 1,00
zł (słownie: jeden złoty 00/100) i nie wyższą niż 18.240,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy
dwieście czterdzieści) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż
18.240 (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii
F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda akcja, to jest o łącznej
wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) i nie większej niż
18.240,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100), o
numerach od 00001 do nie większego 18240, („Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały
Emisyjnej zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego.
3.3.

Cena emisyjna

Zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1) Uchwały Emisyjnej, Zarząd Spółki został upoważniony przez
Walne Zgromadzenie do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w granicach
wynikających z ograniczeń dotyczących łącznych zakładanych wpływów brutto Oferty, tj.
iloczynu ceny emisyjnej Akcji Oferowanych i ich maksymalnej liczby wskazanej w Uchwale
Emisyjnej, określonych w § 1 ust. 6 Uchwały Emisyjnej łącznie z wpływami, które Spółka
zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych,
dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy.
Na podstawie uchwały Zarządu z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny
emisyjnej akcji serii F, cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona w wysokości
105,00 zł (słownie: sto pięć złotych 00/100) za każdą Akcję Oferowaną („Uchwała ws.
Ustalenia Ceny Emisyjnej”). Treść Uchwały ws. Ustalenia Ceny Emisyjnej zawarta jest
w Załączniku nr 3 do niniejszego Dokumentu Ofertowego.
3.4.

Uprzywilejowanie

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane.
3.5.

Próg emisji

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowana zostanie co
najmniej 1 (słownie: jedna) Akcja Oferowana. Mając na uwadze, że minimalny zapis może
obejmować 5 (słownie: pięć) Akcji Oferowanych, Oferta dochodzi do skutku z chwilą
złożenia jednego zapisu. W przypadku, gdy żaden zapis na Akcje Oferowane nie zostanie
złożony, Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą
zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań.
3.6.

Prawo poboru

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść Uchwały Emisyjnej zawarta
jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego.

Strona 19 z 100

3.7.

Statut Spółki

Treść Statutu Spółki została ogłoszona w MSiG nr 108/2020 (5998) z dnia 4 czerwca 2020
roku, poz. 25256.
Treść Statutu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Dokumentu Ofertowego, przy czym
treść Statutu zamieszczona w Załączniku nr 4 uwzględnia zmiany Statutu dokonane na
podstawie:
1) uchwały nr 14 z dnia 17 września 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki
upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału
docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części;
2) uchwały nr 15 z dnia 17 września 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji
serii E w drodze subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki;
3) Uchwały nr 16 z dnia 17 września 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki;
4) Uchwały Emisyjnej.
Wniosek w sprawie rejestracji opisanych zamian Statutu Spółki (z wyłączeniem zmian
dokonanych na podstawie Uchwały Emisyjnej) w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego został złożony w dniu 7 grudnia 2021 roku. Na dzień sporządzenia
niniejszego Dokumentu Ofertowego wniosek Spółki nie został jeszcze rozpatrzony przez
sąd rejestrowy, a wskazane zmiany Statutu Spółki nie zostały jeszcze ujawnione w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3.8.

Zapisy

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 18 stycznia 2022 roku do dnia
17 lutego 2022 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując
o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie
od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy
niż 3 miesiące.
Zapis może obejmować nie mniej niż 5 (słownie: pięć) Akcji Oferowanych, z zastrzeżeniem,
że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 5 (słownie: pięć) Akcji Oferowanych,
ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji Oferowanych.
Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w
punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail.
W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany)
pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku
podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym
podpisany plik powinien zostać przesłany na adres zainwestuj@poranapola.pl.
3.9.

Podmioty biorące udział w Ofercie

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej
zainwestuj.poranapola.pl.
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3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane
Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych
objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być
uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek
bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu
świadczącego
usługi
płatnicze,
wskazanego
na
stronie
internetowej
zainwestuj.poranapola.pl. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na
rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny.
Emitent zwraca uwagę, że na potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod
uwagę kolejność wpływu wpłat na Akcje Oferowane na rachunek Emitenta.
3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane
Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu
rejestrowego do dnia 30 czerwca 2022 roku.
3.12. Przydział Akcji Oferowanych
Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka
może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na
rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem
dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie
rachunku bankowego Spółki.
Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu
zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez
Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje
Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej
wskazany przez Inwestora.
3.13. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi
Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie
podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której
wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych.
Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji.
Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji
dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki.
3.14. Brak
obowiązku
informacyjnego

udostępniania

prospektu

lub

memorandum

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której
zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone
według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej
niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub
oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów
wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze
niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej
wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest
wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.
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Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych
wyniosą nie więcej niż 1.915.200,00 zł (słownie: d jeden milion dziewięćset piętnaście
tysięcy dwieście złotych 00/100), to jest mniej niż równowartość 1.000.000 euro ustalona
przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 31 grudnia 2021 roku.
Natomiast wraz z wpływami z innych ofert publicznych takich papierów wartościowych
dokonanych przez Emitenta w okresie 12 miesięcy łączne zakładane wpływy brutto
Emitenta wyniosą nie więcej niż 4.525.200,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset
dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).
Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro.
Tym samym łączne wpływy brutto na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny
emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i
mniej niż 1.000.000 euro i wraz z wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu
takich ofert publicznych akcji, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą
mniejsze niż 100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro.
3.15. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego
Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą
zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu
aktualizacyjnego.
4.
CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE
Z EMISJI
Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na:
1) 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100) – rozwój technologii ecommerce i predykcji popytu. W czerwcu 2021 roku uruchomiliśmy nową, bardziej
rozwojową odsłonę naszego targu wraz z nowym cyklem dostaw i zamawiania dostarczamy nasze produkty szybciej i częściej, co wiążę się z koniecznością
prognozowania zapotrzebowania, żeby zapewniać jak najlepszą ofertę i nie
dopuszczać do strat na etapie produkcji i handlu. Przez ponad pół roku zbieraliśmy
i analizowaliśmy dane związane z popytem i podażą w nowym schemacie działania
naszego targu, tak aby móc stworzyć narzędzie, które pomoże nam w lepszej
predykcji i automatyzacji zamówień. W ramach celu tej emisji przeprowadzimy dwa
z trzech etapów projektu rozpoczynającego się 1 marca 2022 roku dofinansowanego
na kwotę niemal 1 000 000 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego, przy czym środki pochodzące z Regionalnego Programu
Operacyjnego zostaną przekazane po zakończeniu projektu w formie zwrotu części
kosztów. Środki pochodzące z emisji będą przeznaczone na zaprojektowanie
systemu prognozującego zapotrzebowanie konsumentów na regionalne produkty
spożywcze od rolników i małych producentów;
2) 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) – rozwój technologii
dokumentującej drogę pochodzenia produktu.. Spółka zdaje sobie sprawę, że nie
wszyscy ufają jej słownej gwarancji, co do pochodzenia produktu i weryfikacji
współpracujących z nami dostawców. Spółka chce docierać do nowych klientów i
przekonać nieprzekonanych co do tego, że oferowane produkty wyróżniają się pod
kątem stosowanej metody uprawy czy produkcji, najkrótszej możliwej drogi “z pola
na stół” i są po prostu uczciwe, a więc warte swojej ceny. Dlatego w ramach tego
celu inwestycyjnego Spółka przeprowadzi analizę wykonalności z dostawcami i
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prototypowanie rozwiązania technologicznego polegającego na zbudowaniu
paszportu produktu i dobór jednej z dostępnych technologii do dalszych prac, np.
blockchain. Docelowym rozwiązaniem (w dłuższej perspektywie, wymagającym
dalszego finansowania) byłoby umożliwienie klientowi zeskanowania kodu QR na
etykiecie naszych produktów i zapoznania się z drogą, jaką przebył ten produkt
przed trafieniem do jego domu. Po zakończeniu prac nad projektem oraz w
przypadku uznania, że produkt ma potencjał do jego komercjalizacji, Spółka nie
wyklucza możliwości licencjonowania opracowanej technologii do spółki powiązanej
z głównym akcjonariuszem - DeFood sp. z o.o., w celu jej dalszego rozwoju oraz
komercjalizacji. Ewentualna współpraca między podmiotami odbywać się będzie na
warunkach rynkowych;
3) 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) – rozbudowa kanałów
sprzedaży. Paradoksalnie pandemia wcale nie przeniosła Polaków do zakupów do
sieci, a zatarła granice pomiędzy kanałem online i stacjonarnym. Polacy nie chcą
robić zakupów online, nie chcą robić zakupów offline – chcą robić zakupy tak, jak w
danej chwili mają na to ochotę. Spółka widzi wiele korzyści w przenikaniu się
sprzedaży w obu tych kanałach, ma też poczucie, że oferowane produkty warto
prezentować w świecie rzeczywistym z racji na ich specyfikę. W ramach tego celu
inwestycyjnego Spółka wykona pierwszy krok do wyjścia z ofertą poza Internet, aby
poszerzyć grupę docelową i zbudować większą świadomość marki Pora na Pola.
Środki z emisji wydatkowane będą na przejęcie i rozwój pierwszego sklepu
stacjonarnego, z którym aktualnie prowadzone są rozmowy lub w przypadku
niepowodzenia negocjacji na stworzenie partnerskich miejsc sprzedaży stacjonarnej
lub punktów odbioru dla produktów Spółki;
4) 215.200,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100) –
działania promocyjne w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu Spółki.
Spółka przeprowadzi projekty zwiększające sprzedaż, które jednocześnie są
sztandarowymi w ramach wdrożenia strategii rozwoju Spółki opartej na
odpowiedzialności społecznej biznesu. Przez najbliższe 6 miesięcy w ramach tego
celu inwestycyjnego Spółka skupi się na budowaniu i komunikowaniu wyróżniającej
się marki, która realnie ma pozytywny wpływ na lokalne społeczności w zakresie
transparentności, etycznego wynagradzania i kultywowania tradycji. Środki z emisji
będą wydatkowane w związku z projektami prowadzonymi w ramach otrzymanego
wsparcia od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w ramach
akceleratora NESsT & IKEA Social Entrepreneurship, a także na kampanię
promującą etyczne wynagradzanie producentów;
5) 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) – rozwój oferty
degustacyjnej jedzenia i polskich alkoholi. Jedzenie najwyższej jakości może iść w
parze z degustacyjnymi porcjami dobrego alkoholu. Na stronie Pora na Pola od 1
grudnia 2021 roku prezentowana jest oferta wyselekcjonowanych polskich
rzemieślniczych alkoholi. W kolejnym kroku Spółka będzie pracować nad rozbudową
portfolio wokół degustacyjnych kategorii, co pozwoli Spółce dotrzeć do koneserów,
którzy są gotowi zapłacić adekwatną cenę za wyjątkowe doświadczenia kulinarne.
Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wprowadzenia do oferty nowych
produktów oraz prezentację klientom oferty degustacyjnej w formie pairingu
jedzenia i alkoholi.
Poniżej Spółka przedstawia zakładany harmonogram realizacji celów emisji:
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5.

ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA

5.1.

Uwagi ogólne

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka
związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków,
na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego.
Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i
inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla
oceny Oferty.
Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej
wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z
działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy,
dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym
razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne,
dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z
działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi,
środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem
kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla
prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki.
Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą
wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji
gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi
okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo
dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację
założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej
wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację
finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.
Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko
bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe
od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w
krótkim, jak i w długim okresie.
Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie
mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy
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Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może
spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych
zainwestowanych w Akcje Oferowane.
RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM
5.2.
Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów
emisji
Plany przyszłych działań Emitenta, w tym również cele emisji zostały opisane w
Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich starań dla realizacji najważniejszych
celów strategicznych oraz planów rozwojowych w najbliższych latach. Niemniej jednak
Emitent nie może zagwarantować, że wszystkie jego cele, w tym cele opisane w niniejszym
Dokumencie Ofertowym zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na rynku mająca
bezpośredni wpływ na przychody i zyski, jak również na stopień realizacji celów
zakładanych przez Emitenta, zależy w znacznej mierze od poziomu zainteresowania
produktami, które Emitent oferuje swojej grupie docelowej, jak również od poziomu
zainteresowania zakupami internetowymi. Na zainteresowanie grupy docelowej
produktami oferowanymi przez Spółkę wpływ mają w szczególności takie czynniki jak
umiejętność wdrożenia efektywnej strategii marketingowej czy też dostosowanie portfolio
produktowego do oczekiwań i potrzeb zainteresowanych odbiorców. Istotne jest również
zapewnienie sprawnego procesu zamówienia oraz dostawy produktów, co w istotny sposób
wpływa na zadowolenie klientów. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na zainteresowanie
oraz satysfakcję klientów Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta, mogą
mieć wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym
Dokumencie Ofertowym. Podjęcie nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny
sytuacji, zastosowanie niewłaściwej strategii marketingowej, bądź niezdolność Emitenta do
dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych, jak również do zmieniających
się preferencji docelowej grupy klientów Spółki, oznaczać może pogorszenie jego wyników
finansowych. Nie można również wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym
(np. zmian w przepisach prawa dotyczących oferowania produktów spożywczych przez
Internet lub dotyczących sposobu magazynowania żywności) Spółka będzie musiała
dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwojową.
Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów strategicznych Spółki i
jej sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji.
Ponadto, w przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji celów emisji Akcji Oferowanych,
wysokość kosztów poniesionych przez Emitenta w celu realizacji celów emisji może
wzrosnąć, co również może odbić się negatywnie na wyniku finansowym Spółki.
Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej
otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji oraz natężenia zainteresowania docelowej
grupy klientów Spółki, w tym również analizy najnowszych trendów na spożywczym rynku
e-commerce, co ma na celu minimalizację opisywanego ryzyka, poprzez podjęcia możliwie
najszybszej reakcji w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji
konsumenckich. W celu ograniczenia wskazanego ryzyka Emitent podejmuje również
kompleksowe działania marketingowe, mające na celu promocję marki Emitenta.
5.3.

Zmiana warunków nabywania produktów oferowanych przez Spółkę

Ceny produktów nabywanych przez Spółkę w celu ich zaoferowania klientom Spółki ulegają
regularnym zmianom. Koszt nabycia tych produktów stanowi istotny element łącznych
kosztów działalności Spółki. Ceny tych produktów mogą znacząco wzrosnąć na skutek wielu
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czynników będących poza kontrolą Spółki, w szczególności ze względu na warunki
atmosferyczne niesprzyjające uprawnianiu niektórych produktów, co pociąga za sobą słabe
zbiory lub z uwagi na istotne zmiany w sytuacji makroekonomicznej, w tym postępującą
inflację.
Ze względu na wąską grupę dostawców i producentów, którzy spełniają kryteria Spółki,
Spółka, w porównaniu z dużymi dyskontami, nie posiada aż tak zdywersyfikowanej bazy
podmiotów od których nabywa oferowane produkty. Podniesienie cen produktów
nabywanych przez Spółkę może wpłynąć na poziom kosztów ponoszonych przez Spółkę,
co może wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę lub na zmianę cen produktów
oferowanych przez Spółkę.
W celu minimalizacji powyżej wskazanego ryzyka, Spółka podejmuje działania mające na
celu zarówno wzmocnienie współpracy z obecnymi dostawcami, jak również działania
zamierzające do poszerzenia grupy dostawców, przy jednoczesnej dbałości o tożsamość
wartości oraz standardów jakości prezentowanych przez nowych dostawców.
5.4.

Ryzyko utraty kontroli nad Spółką

Obecnie udział większościowego akcjonariusza Spółki, Adriana Piwko, w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzaniu wynosi 47,2 %. Po rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego na skutek emisji Akcji serii E udział większościowego akcjonariusza spadnie
do 45,76 %. Natomiast po rejestracji zarówno podwyższenia kapitału zakładowego na
skutek emisji Akcji serii E oraz podwyższenia kapitału zakładowego na skutek emisji Akcji
Oferowanych, przy założeniu subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych, udział
większościowego akcjonariusza spadnie do 41,8 %.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia
w niektórych sprawach wymagają zachowania określonego, minimalnego kworum. Do
uchwał tych należą: uchwała w sprawie połączenia się Spółki z inną spółką, uchwała w
sprawie podziału Spółki oraz uchwała w sprawie przekształcenia się Spółki w spółkę
osobową lub w inną spółkę kapitałową. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
Ofertowego udział większościowego akcjonariusza Spółki w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu jest poniżej wymaganego, minimalnego kworum, a po rejestracji
wskazanych powyżej podwyższeń kapitału zakładowego Spółki udział większościowego
akcjonariusza Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie jeszcze
niższy. Dalszy spadek udziału większościowego akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu może być również spowodowany realizacją Programu
Motywacyjnego oraz objęciem akcji przez AdCookie w oparciu o zawartą ze Spółką umowę
inwestycyjną, opisaną w punkcie 2.5. Należy więc pamiętać, że podjęcie uchwały w wyżej
wymienionych sprawach, będzie wymagać zaangażowania co najmniej części
mniejszościowych akcjonariuszy Spółki, a brak ich udziału może uniemożliwić podjęcie
uchwały w tym zakresie.
5.5.
Ryzyko niezapewnienia podaży produktów na gwałtownie wzrastającą
liczbę zamówień
Spółka dokłada starań by oferowane przez nią produkty były dostępne w ilościach
umożliwiających szeroki oraz swobodny wybór. Niezależnie od starań Spółki, dostępność
niektórych produktów uzależniona jest od wielu czynników, na które Spółka nie ma wpływu,
w tym w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w okresie uprawy
niektórych produktów. W przypadku gwałtownego wzrostu liczby zamówień Spółka może
nie być w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu dostępności niektórych produktów, co
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może mieć negatywny wpływ na relacje wizerunkowe Spółki, a docelowo, na osiągane
przez Spółkę wyniki finansowe.
W celu ograniczenia wskazanego ryzyka, Spółka otwarła magazyn w Łodzi oraz realizuje
prace nad projektem technologicznym B+R, polegającym na opracowaniu oraz wdrożeniu
algorytmu prognozowania popytu na poszczególne produkty.
5.6.
Ryzyko związane z pozyskaniem nowych pracowników lub z utratą
dotychczasowych pracowników
Realizacja niektórych celów emisji wskazanych w niniejszym Dokumencie Ofertowym i
dalszy rozwój Spółki może wymagać zatrudnienia dodatkowych członków zespołu Spółki.
W takim przypadku proces poszukiwania pracowników, ich rekrutacji oraz przeszkolenia
będzie wymagał zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć
przejściowy wpływ na działalność Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można
wykluczyć ryzyka związanego z trudnościami w pozyskaniu osób z odpowiednimi
kwalifikacjami, jak również ryzyko zatrudnienia osób nieposiadających pełnych
kompetencji do powierzonej im roli. Innym ryzykiem związanym z zatrudnieniem jest
również możliwość utraty w krótkim okresie kluczowych pracowników, co mogłoby w
istotny, negatywny sposób wpłynąć na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta w
przyszłości.
W celu minimalizacji opisanego ryzyka Emitent stara się budować swój wizerunek jako
rzetelnego i przyjaznego pracodawcy. Dodatkowym czynnikiem motywacyjnym dla
członków zespołu Spółki jest funkcjonujący w Spółce Program Motywacyjny.
5.7.

Ryzyko konkurencji

Jednym z ryzyk mogących mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz osiągane
przez niego wyniki finansowe jest pojawienie się nowych podmiotów w branży, w której
działa Spółka. Obecnie rynek sklepów internetowych specjalizujących się w dostawie
naturalnego jedzenia pochodzącego ze sprawdzonego źródła nie cechuje nadmierna
konkurencyjność, choć widoczny jest wzrost podmiotów oferujących dostawę naturalnych
produktów spożywczych. Za konkurencyjne w stosunku do Emitenta można również uznać
podmioty działające w branży spożywczego e-commerce, które oferują produkty na
masową skale, dla których źródło pochodzenia produktów ma drugoplanowe znaczenie.
Emitent stale analizuje rynek spożywczy e-commerce, wychodząc tym samym naprzeciw
rosnącemu zainteresowaniu konsumentów oraz starając się dywersyfikować zakres usług
oraz produktów oferowanych przez Spółkę. Wysoką konkurencyjność Spółki można
upatrywać w dbałości o źródło pochodzenia oferowanych produktów. Spółka stara się by
produkty przez nią oferowane pochodziły od uczciwie prowadzonych, często rodzinnych
gospodarstw, małych zakładów produkcyjnych i lokalnych rolników.
5.8.

Nieobjęcie wszystkich Akcji Oferowanych

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował
mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością
osiągnięcia wszystkich z opisanych powyżej celów emisji. Brak realizacji któregokolwiek
opisanych powyżej celów emisji może mieć istotny negatywny wpływ na prognozowane
wyniki finansowe Emitenta, jak również może skutkować spowolnieniem rozwoju Spółki.
W takim przypadku Emitent zamierza priorytetyzować następujące cele emisyjne: rozwój
technologii e-commerce i predykcji popytu, rozwój kanałów sprzedaży oraz działania
promocyjne w zakresie odpowiedzialności społecznej biznesu Spółki. Spółka odłoży w
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czasie realizację projektów rozwoju technologii dokumentującej drogę pochodzenia
produktu oraz rozwoju oferty degustacyjnej jedzenia i polskich alkoholi, szukając w
międzyczasie innego źródła sfinansowania tych celów inwestycyjnych.
5.9.

Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości, w
szczególności w przypadku przyjęcia takiej metody finansowania lub współfinansowania
przyszłych inwestycji Spółki. Należy mieć również na uwadze ustanowiony w Spółce
Program Motywacyjny, który zakłada przyznanie członkom kluczowego personelu Spółki
możliwości objęcia akcji w Spółce, jak również zawarcie przez Spółkę umowy inwestycyjnej
z adCookie, uprawniającą adCookie do objęcia akcji w Spółce. W obu tych przypadkach
może dojść do rozwodnienia udziału Inwestora w ogólnej liczbie akcji lub ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału
majątku Spółki w razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa (z
wyłączeniem akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego), co doprowadzi do
dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej
liczbie głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po
likwidacji Spółki.
5.10. Ryzyko
działalności

związane

ze

wzrostem

lub

nieprzewidzianymi

kosztami

Kluczowe koszty działalności Emitenta obejmują koszty zakupu towarów, logistyki oraz
koszty związane z wynagrodzeniami pracowników Spółki. Przy jednoczesnym braku
odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć koszty działalności Emitenta
lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez Emitenta w jego prognozach
finansowych lub niepojawiające się dotychczas w prowadzonej przez Emitenta działalności.
Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w
szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat fiskalnych lub innego rodzaju obciążeń
publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania
lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje w szczególności
ryzyko wzrostu kosztów związanych z transportem produktów oferowanych przez Spółkę.
Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację
finansową Emitenta.
Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta,
starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych. W
razie konieczności dostosowuje plan działalności i podejmuje działania korygujące.
5.11. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej
Działalność Spółki związana jest sprzedażą internetową naturalnych lub rzemieślniczych
produktów spożywczych. Głównymi kosztami jakie ponosi Spółka są przede wszystkim
koszty zakupu towarów, logistyki oraz koszty związane z wynagrodzeniami pracowników
Spółki. Istotnym ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta
jest utrata znaczących odbiorców produktów Spółki lub ogólny spadek zainteresowania na
oferowane produkty, w tym w szczególności na skutek wdrożenia niepoprawnie
opracowanej strategii marketingowej. Nagły oraz znaczny spadek przychodów z
działalności Spółki, przy jednoczesnej konieczności dalszego ponoszenia kosztów Spółki
oraz przy braku zapewnienia innego źródła ich finansowania, może doprowadzić do braku
możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz bieżących zobowiązań
Emitenta.
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Okolicznością, która również może doprowadzić do braku możliwości terminowego
regulowania zobowiązań Emitenta jest istotny wzrost kosztów jego działalności
nieznajdujący pokrycia w dodatkowych przychodach Emitenta, w tym również pojawienie
się nowych, nieprzewidzianych dotychczas kosztów. Do czynników mogących mieć wpływ
na wzrost kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost
opłat fiskalnych lub innego rodzaj obciążeń publicznoprawnych, zmiany stóp procentowych,
zmiany w przepisach prawa, w tym w szczególności nowe wymagania lub restrykcje
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje w szczególności ryzyko wzrostu
kosztów związanych z transportem produktów oferowanych przez Spółkę.
Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego
ryzyka poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych
działań oraz możliwie szybkie reagowania na jej zmiany.
5.12. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta
Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich
wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą
przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo
poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W
takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia
upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w
przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o
ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać
umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie
niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą
również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W
przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą
nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie
Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia
się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA
5.13. Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę
COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta
Wprowadzony stan epidemii w Polsce, a także aktualna sytuacja związana z pandemią
wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 ma wpływ na wiele obszarów
gospodarczych, a także na wyniki finansowe podmiotów działających w obszarach wielu
branż z uwagi na wprowadzone liczne ograniczenia w życiu społecznym i gospodarczym.
Działalność prowadzona przez Emitenta nie należy do branż szczególnie narażonych na
wprowadzane ograniczenia. Związane jest to w szczególności z pozyskiwaniem produktów
oferowanych przez Emitenta od małych gospodarstw oraz małych zakładów produkcyjnych.
Wpływ wprowadzanych ograniczeń na działalność Spółki jest ponadto ograniczony z uwagi
na sposób oferowania produktów Spółki, który skupia się na sprzedaży internetowej, która
obecnie pozostaje nieograniczona w żaden sposób, a wręcz widoczny jest wzrost poziomu
sprzedaży internetowej w porównaniu do sprzedaży stacjonarnej. Nie można jednak
całkowicie wykluczyć wprowadzenia obostrzeń, które mogą mieć wpływ na działalności
Emitenta. Aktualizacja wspomnianego ryzyka może mieć również wpływ na opóźnienie
realizacji części lub całości założeń Emitenta, w tym celów emisji.
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Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich
interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby
dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię działania Spółki do aktualnej sytuacji
ekonomicznej i epidemicznej w Polsce i na świecie.
5.14. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
Działalność Spółki, w tym w szczególności osiągane przez nią wyniki finansowe są
uzależnione od globalnej koniunktury i sytuacji makroekonomicznej Polski, a w
szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia
i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej na
poszczególnych rynkach mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta
działalności gospodarczej oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
Emitenta. Ponadto, niekorzystna sytuacja makroekonomiczna, w tym w szczególności
rosnąca inflacja, może również wpłynąć na zmniejszone zainteresowanie produktami
Spółki. Emitent zwraca uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą
odbić się na prognozowanych przychodach Spółki, a w skrajnych przypadkach mogą mieć
również wpływ na realizację celów emisji.
Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje sytuację
gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowując strategię oraz plan
działalności Spółki. Należy jednak mieć na uwadze okoliczność, że ryzyko to ma charakter
ogólny i wpływa na większość podmiotów w Polsce, wobec czego jego całkowite
wyeliminowanie nie jest możliwe.
5.15. Ryzyko zmian regulacji prawnych
Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z
zakresu prawa spółek, jak również przepisom dotyczącym zakupu, magazynowania, oraz
sprzedaży produktów spożywczych. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą
stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów prawa,
wprowadzenia nowych regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco wpłynąć
na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez Spółkę. Wejście w życie nowych regulacji
może wiązać się z koniecznością ponoszenia przez Emitenta dodatkowych,
nieprzewidzianych kosztów związanych z dostosowaniem działalności Spółki do
nowowprowadzonych przepisów, co może przyczynić się do zwiększenia kosztów
działalności Spółki, a tym samym zmniejszyć zysk wypracowany przez Emitenta. Nie
można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które mogłyby mieć istotny wpływ na
warunki oferowania oraz dystrybucji produktów spożywczych, zwłaszcza produktów
posiadających krótką datę przydatności.
Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w
tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a
tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. W skrajnych przypadkach
może również dojść do wprowadzenia regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią
prowadzenie istotnej części działalności Spółki.
W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w
przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac
sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań
Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim
wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.
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5.16. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie
zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej
wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno
praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są
wciąż niejednolite. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować
wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników
finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności
polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w
państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach
podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta, w tym na wzrost
kosztów prowadzenia działalności, co może przyczynić się do konieczności zwiększenia cen
poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę.
Dodatkowo, istotne zmiany systemu podatkowego, które weszły w życie od 2022 roku
mogą skutkować istotnym zwiększeniem obciążeń publicznoprawnych Emitenta, a także
członków jej personelu, co może przekładać się na ogólny wzrost kosztów działalności a
tym samym wpływać na zmniejszenie marży lub wzrost cen produktów Emitenta. Szeroki
zakres zmian może ponadto powodować wątpliwości interpretacyjne i zwiększać ryzyka
postępowań dotyczących rozliczeń podatkowych w przyszłości.
Emitent korzysta z bieżącej obsługi księgowej i podatkowej, co umożliwia szybkie
zidentyfikowanie ryzyka wynikającego ze zmian obowiązującego systemu podatkowego
oraz podjęcie możliwie wcześnie odpowiednich działań w celu jego minimalizacji.
CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI
5.17. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane
Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem,
niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w
funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji
oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim
terminie.
Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor
powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona
funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny
być w ten sposób postrzegane. 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 Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na
działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z
działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję
rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.
5.18. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane
Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja
jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy
potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do
dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z
inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi
analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej,
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inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny;
(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich
rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć
warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność
oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy
rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które
mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.
5.19. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku
Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia
przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków
wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i
odszkodowań.
Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych nie
dojdzie do skutku, jeżeli:
1) nie zostanie subskrybowana minimalna liczba akcji, tj. co najmniej 1 (słownie:
jedna) Akcja Oferowana, albo
2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo
3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie
emisji Akcji Oferowanych.
W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na
pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje
Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań.
5.20. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty
Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej
rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć
decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu
przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty,
gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia
Oferty lub jej odwołania.
Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument
Ofertowy.
Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu
przydziału Akcji Oferowanych.
Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania
nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej
wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty
nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż
trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji.
Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w
trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy.
W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji,
inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki
pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi.
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W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta
Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji
Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej,
Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych
na nabycie Akcji Oferowanych.
5.21. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty
nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji

lub

możliwości

wystąpienia

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć
decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania
zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w
przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych.
W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie
podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument
Ofertowy.
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia
terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych
złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin
ten, stosownie do art. 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy
miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do
publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki został
opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.
5.22. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na
Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis.
Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach
określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu.
5.23. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy
Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka
będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej
wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej
Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą
działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z
ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju.
Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o
przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko,
że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty
dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie
niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać
większości umożliwiającej samodzielne podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku
niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie
o wypłatę udziału w zysku Emitenta.
5.24. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału
zakładowego
Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent
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dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego
wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd
postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku
Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą
wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i
odszkodowań.
5.25. Ryzyko
związane
zakładowego Emitenta

ze

sformalizowaniem

podwyższenia

kapitału

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko
Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały
Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w
interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą
lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta nie
ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte.
Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie
wykluczyć.
Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów,
zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu
subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje
podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji
Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.
5.26. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą
Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku
z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,
w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego
naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo
w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może:
1)

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

2)

zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub

3)

opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z
prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją
dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji
w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać
zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub
oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa
jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne
do usunięcia tych naruszeń.
W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować
środki przewidziane powyżej.
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W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia
zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł.
Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w
art. 16 także w przypadku, gdy:
1)

oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na
podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;

2)

istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania
bytu prawnego Emitenta;

3)

działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów
prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów
wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do
ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub

4)

status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,
i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za
nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18
Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3
na stronie internetowej KNF.
5.27. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty
W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust.
2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa
w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich
zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej
prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując
nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub
2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w
szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie
zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub
3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art.
11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy,
wskazując naruszenia prawa.
W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może
wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej.
5.28. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym
Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego
(ang. equity crowdfunding). Crowdfunding udziałowy nie był przez długi czas uregulowany
prawnie. Obecnie natomiast przepisy prawa krajowego nie zostały jeszcze dostosowane do
nowowprowadzonych przepisów unijnych. Tym samym istnieje ryzyko związane z
pojawieniem się nowych przepisów na poziomie krajowym, które mogą utrudnić lub
uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty do skutku. W
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takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem objęcia Akcji
Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań.
Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa
dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów
publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej
promocji.
5.29. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych
Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć
na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa
od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże
się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami
Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością
samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych.
W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o rozpoczęciu działań mających na celu
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
należy mieć na uwadze fakt, że płynność akcji wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu jest niższa niż rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych S.A., a samo wprowadzenie akcji Spółki zależne jest od decyzji Walnego
Zgromadzenia oraz przeprowadzenia procesu wprowadzenia akcji do obrotu, w tym
spełnienia wymagań stawianych przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.
5.30. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku
Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być
utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane
środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych
wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w
przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku
niepowodzenie działalności realizowanej przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości
likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków.
Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje
inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki
ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym
Dokumencie Ofertowym.
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OŚWIADCZENIE EMITENTA
Działając w imieniu Emitenta, oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym
dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Podmiotem
odpowiedzialnym za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych
w niniejszym dokumencie jest wyłącznie Emitent.

Łomża, dnia 16 stycznia 2022 roku

__________________________
Adrian Piwko
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIKI
1) Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS Emitenta;
2) Treść Uchwały Emisyjnej;
3) Treść Uchwały ws. Ustalenia Ceny Emisyjnej;
4) Statut Spółki;
5) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019;
6) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020;
7)

Bilans i rachunek zysków i start na dzień 30 września 2021 roku.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z KRS
EMITENTA
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – TREŚĆ UCHWAŁY WS. USTALENIA CENY EMISYJNEJ
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – TREŚĆ STATUTU
Niniejsza treść Statutu Spółki uwzględnia zmiany, o których mowa w punkcie 3.7
Dokumentu Ofertowego. Wniosek w sprawie rejestracji opisanych zamian Statutu Spółki
(z wyłączeniem zmian dokonanych na podstawie Uchwały Emisyjnej) w rejestrze
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego został złożony w dniu 7 grudnia 2021 roku.
Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego wniosek Spółki nie został
jeszcze rozpatrzony przez sąd rejestrowy, a wskazane zmiany Statutu Spółki nie zostały
jeszcze ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Art.1.
1. Firma Spółki brzmi: PORA NA POLA spółka akcyjna. Spółka może używać nazwy
PORA NA POLA S.A.
2. Siedzibą Spółki jest Łomża.

Art. 2.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) PKD 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
2) PKD 47 – Handel, detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami
samochodowymi,
3) PKD 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy,
4) PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie
informatyki oraz działalność powiązana,
5) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji,
6) PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z
zarządzaniem,
7) PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
8) PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała
działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
9) PKD 96 – Pozostała indywidualna działalność usługowa.

Art. 3.
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 192.643,00 zł (sto dziewięćdziesiąt
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dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote) i nie więcej niż 210.882,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie mniej
niż 192.643 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) i nie
więcej niż 210.882 (dwieście dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej
100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
b. 26.885 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B, o łącznej wartości nominalnej 26.885,00 zł (dwadzieścia sześć
tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
c. 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii
C, o łącznej wartości nominalnej 25.073 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt trzy);
d. 34.800 (trzydzieści cztery tysiące osiemset) akcji zwykłych, imiennych serii
D, o łącznej wartości nominalnej 34.800 zł (trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych), o numerach od 00001 do nie większego, niż 34800;
e. 5.884 (pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery) akcji, zwykłych, imiennych serii E o łącznej wartości nominalnej 5.884 zł (pięć tysięcy osiemset
osiemdziesiąt cztery złote), o numerach od 0001 do nie większego niż 5884;
f.

nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 18.240 (osiemnaście tysięcy dwieście
czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii F, o łącznej wartości nominalnej
nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 18.240,00 zł (osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści złotych), o numerach od 00001 do nie
większego niż 18240.

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w 1/4 przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze
przedsiębiorców KRS.
Art. 3a.
1. W przypadku złożenia do Zarządu Spółki przez akcjonariusza Spółki wniosku o wydanie
duplikatu dokumentu akcji, który został zniszczony lub utracony, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz.U.
z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
2. Wniosek powinien wskazywać rodzaj, serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o utracie lub zniszczeniu dokumentu akcji oraz oświadczenie o
przysługującym akcjonariuszowi tytule własności akcji.
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3. Zarząd Spółki ogłosi o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji wzywając wszystkich,
aby, jeżeli są w jego posiadaniu, w wyznaczonym przez Zarząd Spółki terminie, nie
krótszym niż tydzień od dnia ogłoszenia, złożyli ten dokument w Spółce oraz zgłosili
swoje roszczenia do niego, pod rygorem unieważnienia dokumentu akcji przez Zarząd
Spółki i wydania jego duplikatu osobie żądającej jego wydania. W przypadku złożenia
w tym terminie dokumentu akcji przez osobę, która zgłasza roszczenia do tego dokumentu, Zarząd Spółki zawiadomi wnioskodawcę o tym fakcie, zakończy postępowanie
o wydanie duplikatu dokumentu akcji oraz zwróci dokument akcji składającemu. W
przypadku złożenia dokumentu akcji przez osobę, która nie zgłasza roszczeń do tego
dokumentu, Zarząd Spółki wyda złożony dokument akcji osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej. Koszty ogłoszeń oraz wydania duplikatu obciążają wnioskodawcę.
4. Zasady opisane w ustępach powyżej stosuje się również do odcinków zbiorowych akcji.

Kapitał docelowy
Art. 3b.
1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie wyższą niż 54.000,00 zł (pięćdziesiąt cztery
tysiące złotych), poprzez emisję nie więcej niż 54.000 (pięćdziesiąt cztery tysiące)
akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty zero groszy)
każda akcja („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach:
1)

Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego
albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału
Docelowego;

2)

upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia rejestracji w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu
obejmującej niniejsze upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego
Spółki w granicach Kapitału Docelowego;

3)

akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w
zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

4)

za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych
każdorazowo w ramach Kapitału Docelowego może zostać wyłączone przez
Zarząd w całości lub części;

5)

akcje emitowane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być
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akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy;
6)

w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego o kwotę łącznie nie wyższą niż 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy
złotych), poprzez emisję nie więcej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela („Program Motywacyjny”):
a) osobami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego będą członkowie Zarządu lub członkowie personelu
Spółki, w tym pracownicy i współpracownicy Spółki („Osoby
Uprawnione”), zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Zarząd oraz zatwierdzonym przez
Walne Zgromadzenie,
b) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego wynosić będzie 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) za każdą
akcję;

7)

w odniesieniu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę łącznie nie
wyższą niż 34.000,00 zł (trzydzieści cztery tysiące złotych), poprzez emisję
nie więcej niż 34.000 (trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela
(„Kapitał Inwestorski”):
a) podmiotami uprawnionymi do objęcia akcji w ramach Kapitału Inwestorskiego będą inwestorzy lub partnerzy biznesowi Spółki,
b) cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Inwestorskiego
ustali każdorazowo Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, przy czym ustalenie ceny emisyjnej wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały oraz w żadnym wypadku cena emisyjna akcji emitowanych
w ramach Kapitału Inwestorskiego nie będzie niższa niż 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) za każdą akcję.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
3. Upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o
których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, z terminem wykonania
prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
4. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapi-
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tału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych zawierają odmienne postanowienia, w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
1)

zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających
powodzenie emisji akcji;

2)

podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

3)

podejmowania uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji
do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

4)

zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym złożenia oświadczenia w
trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o
wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

5. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego
w niniejszym Artykule zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Art. 4.
1. Zarząd składa się z od 1 do 3 osób i jest wybieranych na okres 5 lat przez Radę
Nadzorczą.
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 4 lat.
4. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a. zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu,
b. wybór biegłych do badania sprawozdania finansowego,
c. ustalanie regulaminu pracy Zarządu Spółki.
5. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji.
6. Jeżeli skład Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej wymaganej liczby członków określonej w niniejszym Statucie, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych
członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie
Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej
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mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch. W takim przypadku kooptowany członek Rady Nadzorczej zostanie powołany na okres 4 lat zgodnie z ust. 3 powyżej.
Art. 4a.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub inny uprawniony podmiot.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy
po upływie każdego roku obrotowego.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie Spółek
Handlowych oraz w Statucie Spółki.
Art. 5.
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy
się w dniu 31 grudnia 2019 r.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy.
3. Spółka może tworzyć również kapitały rezerwowe uchwałą Walnego Zgromadzenia
Wspólników.

Art. 6.
1. Założycielami Spółki są Adrian Piwko i Olga Matusiak.
2. Pierwsze organy Spółki zostały powołane w akcie zawiązania Spółki.

Strona 58 z 100

ZAŁĄCZNIK NR 5 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK 2019

Strona 59 z 100

Strona 60 z 100

Strona 61 z 100

Strona 62 z 100

Strona 63 z 100

Strona 64 z 100

Strona 65 z 100

Strona 66 z 100

Strona 67 z 100

Strona 68 z 100

Strona 69 z 100

Strona 70 z 100

Strona 71 z 100

Strona 72 z 100

Strona 73 z 100

Strona 74 z 100

Strona 75 z 100

Strona 76 z 100

Strona 77 z 100

Strona 78 z 100

Strona 79 z 100

ZAŁĄCZNIK NR 6 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI ZA ROK 2020

Strona 80 z 100

Strona 81 z 100

Strona 82 z 100

Strona 83 z 100

Strona 84 z 100

Strona 85 z 100

Strona 86 z 100

Strona 87 z 100

Strona 88 z 100

Strona 89 z 100

Strona 90 z 100

Strona 91 z 100

Strona 92 z 100

Strona 93 z 100

Strona 94 z 100

Strona 95 z 100

Strona 96 z 100

ZAŁĄCZNIK NR 7 – BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I START NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA
2021 ROKU

Strona 97 z 100

Strona 98 z 100

Strona 99 z 100

Strona 100 z 100

