Open Finance Spółka Akcyjna
PROSPEKT EMISYJNY

Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z emisją z zachowaniem prawa poboru w drodze oferty publicznej


20 000 000 Akcji Oferowanych,

ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na runku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):


54 356 663 jednostkowych praw poboru Akcji Oferowanych („Jednostkowe Prawa Poboru”, „JPP”)



nie więcej niż 20 000 000 praw do Akcji Oferowanych („Prawa do Akcji”, „PDA”)



nie więcej niż 20 000 000 Akcji Oferowanych,

Emisja Akcji Oferowanych z prawem poboru jest skierowana do akcjonariuszy Emitenta, a poziom ujawnień w Prospekcie
jest proporcjonalny dla tego typu emisji.
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami, w tym zgodnie z załącznikami nr XXII, XXIII i XXIV
Rozporządzenia Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i
publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam („Rozporządzenie o Prospekcie”).

Oferujący

Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie
Niniejszy Prospekt Emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2016 r.
Zgodnie z art. 49 ust. 1a) Ustawy o Ofercie termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia.
Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych zostanie przekazana w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, do
KNF oraz podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie
na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia
MAR, nie później niż 25 listopada 2016 r.

PUBLICZNA OFERTA AKCJI SERII E JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA.
PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB
NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ.
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Część I. Podsumowanie

CZĘŚĆ I – PODSUMOWANIE
DZIAŁ A – WSTĘP I OSTRZEŻENIA
Podsumowanie składa się z wymaganych ujawnień zwanych „elementami”. Elementy te są ponumerowane w Działach
od A do E (A.1 – E.7).
Podsumowanie zawiera wszystkie elementy wymagane do zamieszczenia w podsumowaniu dla tego rodzaju papierów
wartościowych i tego rodzaju emitenta. Ponieważ niektóre elementy nie są wymagane, mogą wystąpić przerwy w ciągłości
numeracji elementów.
Nawet w przypadku, gdy ujawnienie elementu jest wymagane dla tego rodzaju papierów wartościowych i tego rodzaju
emitenta, jest możliwe, że nie można udzielić żadnej informacji stosownej dla elementu. W takim przypadku
w podsumowaniu umieszcza się krótki opis element ze wzmianką „nie dotyczy”.
A.1

Ostrzeżenie
a) Podsumowanie należy czytać jako wstęp do Prospektu,
b) każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora całości prospektu
emisyjnego,
c) w przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do informacji zawartych w Prospekcie skarżący inwestor może
mieć, na mocy ustawodawstwa krajowego Państwa Członkowskiego, obowiązek poniesienia kosztów przetłumaczenia Prospektu
przed rozpoczęciem postępowania sądowego, oraz
d) odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, które przedłożyły podsumowanie, w tym jego tłumaczenia, jednak tylko w
przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go łącznie z innymi
częściami Prospektu, bądź gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go łącznie z innymi częściami Prospektu, najważniejszych
informacji mających pomóc inwestorom przy rozważaniu inwestycji w dane papiery wartościowe.

A.2

Zgoda emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporządzenie prospektu emisyjnego na wykorzystanie prospektu emisyjnego
do celów późniejszej odsprzedaży papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania przez pośredników
finansowych.
Wskazanie okresu ważności oferty, podczas którego pośrednicy finansowi mogą dokonywać późniejszej odsprzedaży
papierów wartościowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas który udzielana jest zgoda na wykorzystywanie
prospektu emisyjnego.
Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzależniona jest zgoda, które mają zastosowanie do wykorzystywania
prospektu emisyjnego.
Wyróżniona wytłuszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, że pośrednik finansowy ma obowiązek udzielać
informacji na temat warunków oferty w chwili składania przez niego tej oferty.
Nie dotyczy. Papiery wartościowe nie będą podlegały późniejszej odsprzedaży ani ich ostatecznemu plasowaniu przez pośredników
finansowych.

DZIAŁ B – EMITENT
B.1

B.2

B.3

Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta.
Nazwa (firma):
Open Finance Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona:
Open Finance S.A.
Siedziba oraz forma prawna Emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym Emitent prowadzi swoją działalność, a także kraj
siedziby Emitenta.
Siedziba:
Warszawa
Forma prawna:
spółka akcyjna
Kraj siedziby:
Polska
Adres:
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Numer telefonu:
tel. +48 22 427 47 00
Numer telefaksu:
fax. +48 22 276 20 75
Poczta elektroniczna:
kontakt@open.pl
Strona internetowa:
www.open.pl
REGON:
015672908
NIP:
5213280836
Emitent działa na podstawie przepisów KSH oraz swojego Statutu.
Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez
Emitenta działalności operacyjnej, wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych produktów lub świadczonych
usług, wraz ze wskazaniem najważniejszych rynków, na których Emitent prowadzi swoją działalność.
Emitent specjalizuje się w świadczeniu usług pośrednictwa finansowego. Kluczowym wyróżnikiem modelu działania Emitenta jest
udostępnianie szerokiej i selektywnie dobranej oferty rynkowej – złożonej z różnych produktów podmiotów rynku finansowego. Taki
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model działania określa się mianem otwartej architektury (ang. open architecture lub open platform). Jest on powszechny w krajach
wysoko rozwiniętych.
W związku z przyjętym modelem działania podstawowymi kierunkami aktywności Grupy są:
przygotowanie i oferowanie wyselekcjonowanych produktów inwestycyjnych i kredytowych,
wsparcie merytoryczne klienta w rozpoznaniu dostępnych możliwości inwestycyjnych w celu podjęcia przez niego optymalnej decyzji
finansowej zgodnej z jego potrzebami.
Emitent jest liderem polskiego rynku pośrednictwa finansowego pod względem wartości sprzedaży, w zakresie produktów inwestycyjnych
jak i kredytowych (na podstawie danych Związku Firm Doradztwa Finansowego).
Grupa doradza swoim klientom w nabywaniu przez nich produktów od współpracujących z Grupą podmiotów sektora finansowego,
tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm zarządzających zagranicznymi funduszami
inwestycyjnymi oraz domu maklerskiego, a także w zakresie pośrednictwa nieruchomościowego.
Sprzedaż produktów instytucji finansowych realizowana jest przez doradców Grupy, którzy pomagają klientom indywidulanym dokonać
wyboru optymalnych produktów inwestycyjnych. Doradcy finansowi Grupy to przeszkoleni specjaliści w zakresie finansów osobistych.
Świadcząc usługi pośrednictwa, koncentrują się na budowie długoterminowych relacji z klientami. W zakresie produktów inwestycyjnych
doradcy finansowi w szczególności pomagają określić obecne i przyszłe potrzeby finansowe, wybrać odpowiednie formy lokowania
środków, przygotować strategię dotyczącą oszczędzania lub lokowania środków w produkty inwestycyjne, w zależności od potrzeb
Klienta, akceptowanego przez niego horyzontu inwestycyjnego oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego.
Obszary działalności w zakresie produktów inwestycyjnych
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Zgodnie z przepisami regulującymi działalność ubezpieczeniową, w szczególności Ustawą o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, dopuszczalne jest wykonywanie przez pośredników czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, polegające
m.in. na: pozyskiwaniu Klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia,
zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia (działalność agencyjna).
Za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego, które
podpisały umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i zostały wpisane do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez
KNF.
Emitent jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych i w zakresie określonym w przepisach
prawa wykonuje w imieniu lub na rzecz zakładów ubezpieczeń czynności.
Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych, za zezwoleniem KNF jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub
tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach EEA oraz funduszy
inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA,
mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, innego niż podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim. Taki podmiot nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje jednostek
uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły
uczestnictwa za pośrednictwem tego podmiotu. Ponadto podmiot ten przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa
lub tytułów uczestnictwa wyłącznie do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej instytucji wspólnego inwestowania, firmy
inwestycyjnej, banku lub instytucji kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie trzecim lub oddziału
banku zagranicznego. Podmiot taki jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten posiada zezwolenie
na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.
Na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 11 października 2004 r. (zmienionej decyzją z dnia 12 sierpnia 2005 r.)
Emitent posiada zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych
i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Agent firmy inwestycyjnej
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. firma inwestycyjna może w drodze pisemnej
umowy powierzyć m.in. osobie prawnej wykonywanie stałe lub okresowe w imieniu i na rachunek tej firmy inwestycyjnej czynności
pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną. Na podstawie tej umowy agent firmy inwestycyjnej może
wykonywać czynności związane z zawieraniem umów o świadczenie usług przez firmę inwestycyjną lub umożliwiające realizację tych
umów, w szczególności polegające na doradzaniu klientowi lub potencjalnemu klientowi w zakresie instrumentów finansowych lub usług
danej firmy inwestycyjnej, przyjmowaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz odbieraniu innych oświadczeń woli dla
firmy inwestycyjnej.
Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez agenta firmy inwestycyjnej określony jest w umowie zawartej przez niego z firmą
inwestycyjną. Ustawa zakazuje agentowi przy wykonywaniu czynności na rzecz firmy inwestycyjnej przyjmowania jakichkolwiek wpłat
oraz dokonywania jakichkolwiek wypłat w stosunku do osób, dla których firma inwestycyjna świadczy usługi. Jeden podmiot nie może
wykonywać czynności agenta firmy inwestycyjnej na rzecz więcej niż jednej firmy inwestycyjnej.
Spółka została z dniem 16 maja 2006 roku wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych.
W dniu 16 lipca 2009 roku Emitent zawarł z domem maklerskim Noble Securities umowę agencyjną, zmienioną aneksem z dnia 10
czerwca 2010 roku, na podstawie której Spółka będzie świadczyła usługi agenta Noble Securities.
Na Datę Prospektu w segmencie produktów inwestycyjnych Spółka współpracuje z 6 towarzystwami ubezpieczeniowymi, z 17
towarzystwami funduszy inwestycyjnych, w tym z 3 podmiotami zagranicznymi oferującymi tytuły uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, 1 bankiem i 1 domem maklerskim. Open Finance jest jednym z niewielu pośredników finansowych, mogących
zaoferować klientom tak szeroki wachlarz rozwiązań inwestycyjnych.
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Podział i opis gałęzi produktowych
Plany oszczędnościowe (produkty regularnego oszczędzania)
Plany oszczędnościowe to produkty o stosunkowo długim horyzoncie czasowym inwestycji (najczęściej do 10 lat), gdzie wpłaty są
uiszczane regularnie (np. co miesiąc). Plany oszczędnościowe przyjmują formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym (ang. unit-linked) i mają na celu połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków finansowych.
Środki pochodzące ze składki lokowane są w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych oferowanych przez towarzystwa
ubezpieczeń, inwestujących w tytuły uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Cechą charakterystyczną ubezpieczenia jest
ponoszenie ryzyka inwestycji przez nabywcę takiego produktu. Zyski z inwestycji w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym opodatkowane są podatkiem od zysków kapitałowych. Zakresem takiego ubezpieczenia objęty jest zgon
ubezpieczonego i opcjonalnie dożycie do końca okresu ubezpieczenia dla ubezpieczeń zawieranych na czas określony.
Jednorazowe produkty inwestycyjne
Jednorazowe produkty inwestycyjne, w sprzedaży których pośredniczy Spółka, są alternatywnymi względem programów
oszczędnościowych sposobami inwestowania środków finansowych. Inaczej niż w programach oszczędnościowych inwestycja
dokonywana jest co do zasady jednorazowo. Produktami zaliczanymi do tej grupy są: jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
obligacje, certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
(ang. unit-linked), w których składka jest uiszczana jednorazowo (w części produktów możliwe jest dobrowolne dokonywanie dopłat).
Konstrukcja inwestycji jednorazowej opartej o ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym umożliwia klientom
możliwość inwestycji w certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych przy niskich kwotach wejścia.
Produkty depozytowe
Produkty depozytowe są produktami o najniższym ryzyku inwestycyjnym. W ramach tej linii produktowej oferowane są klasyczne lokaty
bankowe.
Produkty kredytowe
Spółka jest liderem rynku pośrednictwa finansowego pod względem wartości sprzedaży, w zakresie produktów kredytowych, zarówno
w przedmiocie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, jak również kredytów gotówkowych (źródło: dane Związku Firm Doradztwa
Finansowego). Od 2013 roku Spółka rozwija pośrednictwo w pozyskiwaniu finansowania dla przedsiębiorców. Bezpośrednimi
konkurentami Spółki są inne podmioty doradztwa finansowego, pośredniczące w sprzedaży kredytów hipotecznych oraz kredytów
gotówkowych. Pośrednio, Spółka konkuruje także z innymi kanałami dystrybucji produktów finansowych: przede wszystkim z sieciami
sprzedaży bezpośredniej instytucji finansowych oraz lokalnymi pośrednikami. Spółka oferuje swoim klientom pośrednictwo przy wyborze
najodpowiedniejszej oferty w zakresie produktów kredytowych obejmujących głównie kredyty i pożyczki hipoteczne, kredyty refinansowe
i konsolidacyjne, produkty gotówkowe jak również w zakresie produktów dla przedsiębiorstw.
B.4a

Informacja na temat najbardziej znaczących tendencji z ostatniego okresu mających wpływ na Emitenta oraz na branże,
w których Emitent prowadzi działalność.
W ocenie Emitenta następujące istotne tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia mogą mieć wpływ na
perspektywy rozwoju Emitenta oraz Grupy, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego:
Podatek od instytucji finansowych
W roku 2016 istotny wpływ na wynik finansowy Grupy będzie miał wprowadzony w tym roku podatek od niektórych instytucji finansowych
obciążający na bieżąco wyniki finansowe. Wpływ wprowadzenia podatku jest dwojaki – z jednej strony zmniejsza on rentowność umów
ubezpieczenia zawartych w przeszłości (na podstawie zapisów ustawy nie jest możliwe dla umów ubezpieczenia zawartych przez Open
Life zmiana ich warunków dla skompensowania obciążenia podatkiem przez zwiększenie obciążeń stron umowy) oraz wpływa na
zmniejszenie atrakcyjności nowych ofert ubezpieczenia przygotowywanych przez Open Life. Brak obciążenia podatkiem towarzystw
funduszy inwestycyjnych stwarza dla towarzystw ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym (w tym Open
Life) nierównoprawne warunki konkurencji rynkowej. W przypadku odnotowanych przez Skarb Państwa mniejszych, niż spodziewane
wpływów z podatku istnieje ryzyko zmiany jego formuły lub wysokości w roku 2016 lub następnych. Open Life w umowach ubezpieczenia
zawieranych po wprowadzeniu podatku nie zawarło możliwości zmiany warunków umowy w przypadku zwiększenia tych obciążeń
podatkowych. Tym samym w pewnym stopniu także rentowność nowych umów jest narażona na ryzyko.
Zmiany w regulacjach dotyczących umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Istotnym elementem niepewności są także ewentualne zmiany w regulacjach dotyczących umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym
funduszem kapitałowym. Może to skutkować zmianami regulacyjnymi prowadzącymi do istotnego ograniczenia nowej sprzedaży tego
rodzaju ubezpieczeń. Dodatkowo na obniżony poziom sprzedaży produktów regularnego oszczędzania może mieć wpływ kontynuacja
negatywnego przekazu medialnego w odniesieniu do tego rodzaju produktów.
Kierunek orzeczeń sądów powszechnych w sprawach dotyczących ubezpieczeń, w tym kwestionowanie wartości wykupu zawartych
umów ubezpieczenia może spowodować, że prowizje dla pośredników znacząco zmniejszą się i tym samym rynek pośrednictwa ulegnie
istotnej zmianie – wzrost stopnia koncentracji na skutek procesów łączenia i przejęć. Należy podkreślić, że KNF stoi na stanowisku, że
wymóg regulacyjny wypłaty wynagrodzenia w ratach dotyczy wszystkich umów ubezpieczenia w tym ubezpieczeń ze składkami
jednorazowymi. Polska Izba Ubezpieczeń zwróciła się o interpretację ustawy do Ministerstwa Finansów, które nie wydało jeszcze swojej
interpretacji ze względu na konieczność zasięgnięcia dodatkowych opinii prawnych.
Zmiany dotyczące systemu emerytalnego
Szansą dla rozwoju ubezpieczeń mogą być zmiany w systemie emerytalnym i wprowadzenie preferencji rządowych dla budowania
indywidulanych oszczędności emerytalnych oraz wzrost świadomości społeczeństwa o konieczności systematycznego oszczędzania,
szczególnie w związku ze zmianami w systemie emerytalnym. Czynniki te mogą przełożyć się na wzrost sprzedaży produktów
inwestycyjnych (także inwestycji w nieruchomości) i oszczędnościowych. Jednak znaczna liczba uczestników rynku finansowego
zainteresowanych takimi programami, a także preferencyjne traktowanie pod względem podatkowym niektórych grup podmiotów funduszy inwestycyjnych w stosunku do zakładów ubezpieczeń, mogą ograniczyć pozytywny efekt dla Grupy. Z drugiej strony
dyskutowane preferencje dla oszczędzania na cele emerytalne w ramach pracowniczych programów emerytalnych mogą skierować
strumień potencjalnych klientów sektora ubezpieczeń na życie do innych podmiotów rynku finansowego. W długim okresie perspektywy
rozwoju rynku finansowo-ubezpieczeniowego pozostają korzystne ze względu na stosunkowo słaby rozwój tego rynku w Polsce
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w porównaniu do innych krajów europejskich, co wynika ze słabej jeszcze świadomości oraz stosunkowo niewielkich oszczędności osób
w kraju.
Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych
Czynnikiem który może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki Grupy jest wyczerpanie limitu na 2016 roku na dofinansowanie
nieruchomości nabywanych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Może mieć to przełożenie na liczbę transakcji sprzedaży
nieruchomości na rynku wtórnym. W przypadku rynku pierwotnego, efekt ten może mieć mniejsze znaczenie, ponieważ w ofercie
deweloperów można znaleźć mieszkania z datą oddania do użytkowania na 2017 czy 2018 rok, czyli w latach w których będą dostępne
środki w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Powyższa sytuacja może mieć wpływ na zmniejszenie liczby sprzedanych za
pośrednictwem Grupy mieszkań na rynku wtórnym jak i liczby uruchomionych kredytów hipotecznych zaciągniętych na ten cel.
Poziom rynkowych stóp procentowych
Istotne znaczenie dla wzrostu sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Grupę będzie miał poziom rynkowych stóp procentowych.
Niskie oprocentowanie depozytów oraz obligacji powinno sprzyjać skłonności Klientów do poszukiwania alternatywnych do lokat
bankowych form lokowania kapitału, a tym samym generować popyt na produkty i usługi oferowane przez Grupę (przede wszystkim
w nieruchomości pod wynajem, lokowaniem kapitału w produkty finansowe o charakterze inwestycyjnym).
B.5

Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie – w przypadku emitenta, który jest częścią grupy.
Grupa Kapitałowa Open Finance składa się z Emitenta, który jest podmiotem dominującym i spółek zależnych. Podstawowym
przedmiotem działalności jednostki dominującej, zgodnie ze statutem jednostki dominującej, jest:
 pozostałe pośrednictwo pieniężne,
 pozostałe formy udzielania kredytów,
 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
Podmiotami zależnymi Emitenta są podmioty wskazane w tabeli poniżej:
Nazwa podmiotu

Siedziba

Open Finance TFI S.A.

Warszawa

Home Broker S.A.

Warszawa

Podstawowy przedmiot
działalności
Działalność licencjonowana
polegająca na zarządzaniu
funduszami inwestycyjnymi
Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami,
polegające na kojarzeniu
stron (tj. kupującej i
sprzedającej) transakcji
sprzedaży nieruchomości

Procentowy udział
Emitenta w kapitale
zakładowym podmiotu
69,18%

Procentowy udział
Emitenta w liczbie głosów
na WZA podmiotu
69,18%

100%

100%

Źródło: Emitent

B.6

W zakresie znanym Emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpośredni lub pośredni, mają udziały w
kapitale emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta, wraz z podaniem wielkości
udziału każdej z takich osób.
Należy wskazań, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu, jeśli ma to zastosowanie.
W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, należy podać, czy Emitent jest bezpośrednio lub pośrednio podmiotem
posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazać podmiot posiadający lub kontrolujący, a także opisać charakter tej kontroli.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązkowi zgłoszenia posiadanego udziału w spółce publicznej podlega
akcjonariusz spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce, z tym że do tej liczby głosów wlicza
się liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne takiego akcjonariusza.
Znacznymi akcjonariuszami Emitenta są podmioty, których dane przedstawione są w poniższym zestawieniu:
Znaczni akcjonariusze Emitenta
Akcjonariusz
dr Leszek Czarnecki (pośrednio poprzez Getin Noble Bank
S.A. Idea Expert S.A.):
Getin Noble Bank S.A.. z siedzibą w Warszawie
Idea Expert S.A.
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK
METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej AMPLICO O
twarty Fundusz Emerytalny)
Źródło: Emitent

Liczba
posiadanych
akcji

Liczba głosów Udział procentowy Udział procentowy
wynikająca z
w kapitale
głosów w walnym
posiadanych akcji
zakładowym
zgromadzeniu

30 906 424

30 906 424

56,86%

56,86%

22 909 818
7 996 606
4 800 000

22 909 818
7 996 606
4 800 000

42,15%
14,71%
8,83%

42,15%
14,71%
8,83%

3 500 000

3 500 000

6,44%

6,44%

Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest dr Leszek Czarnecki, który za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. oraz Idea
Expert S.A. posiada 56,86% akcji Emitenta.
Poniżej przedstawiamy informacje o Głównym Akcjonariuszu i o podmiotach, za pośrednictwem których Główny Akcjonariusz posiada ten
status.
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Dr Leszek Czarnecki
Dr Leszek Czarnecki za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. i Idea Expert S.A. posiada 56,86% akcji Emitenta i jest podmiotem
dominującym względem Emitenta. Dane dotyczące akcji posiadanych przez dr. Leszka Czarneckiego i jego podmioty zależne
przedstawione są w tabeli powyżej.
Sprawowanie przez dr. Leszka Czarneckiego kontroli nad Emitentem, polegającej na pośrednim wykonywaniu prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta ograniczone jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Ofercie Publicznej, „Dobre Praktyki
Spółek Notowanych na GPW” oraz postanowienia Statutu Emitenta. Tym samym zapewniona jest przejrzystość i formalizm w zakresie
podejmowania przez Walne Zgromadzenie Emitenta (jako organ właścicielski) decyzji w formie uchwał, jak również ochrona praw
akcjonariuszy mniejszościowych. Wykonywanie uprawnień właścicielskich zgodnie z powyżej wymienionymi regulacjami nie stanowi
nadużycia kontroli nad Emitentem. W szczególności mechanizmem zapobiegającym nadużywaniu przez dr. Leszka Czarneckiego
kontroli nad Spółką jest uprawnienie mniejszościowych akcjonariuszy do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie
przewidzianym w art. 422-427 KSH. Taki mechanizm jest również przewidziany w Ustawie o Ofercie, dotyczącej funkcjonowania spółek
publicznych, w tym: uprawnienie akcjonariuszy spółki publicznej posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego do wnioskowania
o powołanie rewidenta ds. szczególnych, obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania akcji spółki publicznej oraz obowiązki
związane z przekroczeniem przez dany podmiot określonego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, które może mieć
miejsce zasadniczo jedynie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Zgodnie
z regulacjami Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusze mniejszościowi są również uprawnieni do żądania wykupu posiadanych przez
nich akcji spółki publicznej przez innego akcjonariusza tej spółki publicznej, jeżeli jego udział w ogólnej liczbie głosów osiągnął lub
przekroczył 90%, w terminie trzech miesięcy od dnia osiągnięcia lub przekroczenia tego progu. Statut nie zawiera postanowień, które
w sposób szczególny zapobiegają ewentualnemu nadużywaniu kontroli przez dr. Leszka Czarneckiego.
Getin Noble Bank S.A.
Getin Noble Bank S.A. posiada 42,15% w kapitale zakładowym Emitenta co stanowi 42,15% głosów na jego Walnym Zgromadzeniu.
Getin Noble Bank S.A. i jego spółki zależne oferują swoim klientom produkty w segmencie bankowości, pośrednictwa finansowego oraz
zarządzania funduszami i aktywami. Segment bankowości do którego należy Getin Noble Bank, obejmuje usługi z zakresu udzielania
kredytów i pożyczek, gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów oraz produktów inwestycyjnych świadczonych przez bank.
Ani dr Leszek Czarnecki, będący głównym akcjonariuszem Emitenta, ani podmioty, za pośrednictwem których dr Leszek Czarnecki
posiada status głównego akcjonariusza nie mają innych praw głosu niż przedstawione w niniejszym punkcie.
Także AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej AMPLICO Otwarty
Fundusz Emerytalny nie posiadają innych praw głosu.
Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ustalenia, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta.
B.7

Wybrane najważniejsze historyczne informacje finansowe dotyczące Emitenta, przedstawione dla każdego roku obrotowego
okresu objętego historycznymi informacjami finansowymi, jak również dla następującego po nim okresu śródrocznego, wraz
z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania
porównywalnych informacji bilansowych uznaje się za spełniony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku.
Należy dołączyć opis znaczących zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego Emitenta w okresie objętym
najważniejszym historycznymi informacjami finansowymi lub po zakończeniu tego okresu.
Zaprezentowane poniżej wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta za 2015 roku opracowane zostały na podstawie
zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE, śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r., które zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta oraz
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r., które nie
było badane ani nie było poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta..
Tabela. Wybrane dane z rachunku zysków i strat Emitenta za lata 2014-2015 oraz I półrocze 2016 r. i I półrocze 2015 r. oraz za
3 kwartały 2016 r. (w tys. zł)
01.0130.09.2016

01.0130.09.2015

01.0130.06.2016

01.0130.06.2015

skonsolidowane

skonsolidowane

skonsolidowane

skonsolidowane

[w tys. zł]
niebadane
niebadane
niebadane
niebadane
Przychody ze sprzedaży
266 482
273 502
175 202
180 284
Koszty działalności operacyjnej
311 115
247 942
211 341
162 495
Zysk brutto ze sprzedaży
-44 633
25 560
-36 139
17 789
Pozostałe przychody operacyjne
5 480
9 090
3 987
5 738
Pozostałe koszty operacyjne
20 309
9 417
17 660
6 077
Zysk z działalności operacyjnej
-59 462
25 233
-49 812
17 450
Przychody finansowe
6 438
1 077
241
951
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych
6 353
12 066
4 771
6 855
Wynik z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej
Koszty finansowe
6 484
7 258
4 188
4 855
Zysk brutto
-53 155
31 118
-48 988
20 401
Podatek dochodowy
-9 343
4 547
-8 716
3 072
Zysk netto
-43 812
26 571
-40 272
17 329
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2015 rok oraz I półrocze 2016 r. oraz 3 kwartały 2016 r.
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01.0131.12.2015

01.0131.12.2014

skonsolidowane
badane

skonsolidowane
badane

370 870
336 556
34 314
10 380
12 546
32 148
1 218
15 765
9 313
39 819
5 762
34 057

339 840
332 524
7 316
14 357
20 818
855
820
14 812
25 936
9 455
32 968
4 080
28 888
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Tabela. Wybrane dane bilansowe Emitenta za lata 2014-2015 oraz na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz na dzień 30 września 2016
r. (w tys. zł)
[w tys. zł]
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Inwestycja w jednostce stowarzyszonej
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Pozostałe należności długoterminowe
Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe
Aktywa obrotowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne
Pozostałe finansowe aktywa krótkoterminowe
Pozostałe niefinansowe aktywa krótkoterminowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
AKTYWA RAZEM

30.09.2016

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014

skonsolidowane
niebadane

skonsolidowane
niebadane

skonsolidowane
badane

skonsolidowane
badane

489 702
8 887
305 926
128 690
8 467
34 339
2 187
1 207
126 943
44 838
875
2 419
29 215
7 150
20 956
21 490
616 645

496 239
9 093
315 842
127 111
8 467
32 690
1 776
1 260
103 115
46 672
874
3 139
31 612
1 111
2 542
17 165
599 354

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny
361 591
349 951
Kapitał podstawowy
543
543
Pozostałe kapitały rezerwowe
291 617
302 684
Zyski zatrzymane
69 431
46 724
Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących
7 246
4 035
Kapitał własny razem
368 837
353 986
Zobowiązania długoterminowe
123 570
125 569
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
9 261
9 329
Rezerwy – część długoterminowa
38
38
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – część długoterminowa
1 287
454
Wyemitowane obligacji – część długoterminowa
112 984
115 748
Zobowiązania krótkoterminowe
124 238
119 799
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego – część
12 500
13 454
krótkoterminowa
Wyemitowane obligacje – część krótkoterminowa
13 922
10 598
Rezerwy – część krótkoterminowa
3
3
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
18 024
22 817
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia
31 173
26 199
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
447
415
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe
48 169
46 313
Zobowiązania razem
247 808
245 368
SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO
616 645
599 354
Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2015 rok oraz I półrocze 2016 r. oraz 3 kwartały 2016 r.

524 951
11 903
371 454
101 350
8 440
28 950
1 626
1 228
110 922
47 904
810
3 159
33 178
1 104
3 474
21 293
635 873

504 101
19 785
358 565
86 026
8 381
28 384
2 957
3
126 541
47 096
790
18 439
34 287
1 106
8 808
16 015
630 642

392 507
543
276 901
115 063
4 963
397 470
110 162
16 190
38
570
93 364
128 241

370 704
543
283 061
87 100
5 428
376 132
43 716
14 209
62
544
28 901
210 794

14 588

13 634

35 240
3
17 178
34 396
481
26 355
238 403
635 873

114 012
4
16 688
46 504
390
19 562
254 510
630 642

Pomiędzy dniem 31 grudnia 2015 r., a Datą Prospektu Grupa nie zidentyfikowała nowych tendencji w zakresie sprzedaży, zapasów,
kosztów i cen poza wskazanymi poniżej.
Sprzedaż
W okresie 9 miesięcy 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 266 482 tys. zł i były niższe od przychodów zanotowanych po 3
kwartałach 2015 r. o 2,6%. W segmencie produktów kredytowych w po 3 kwartałach 2016 r. Grupa odnotowała wzrost przychodów ze
sprzedaży o 4,9% do poziomu 164 442 tys. zł. W pośrednictwie w obrocie nieruchomościami przychody Grupy wyniosły 50 087 tys. zł
i były wyższe o 28,9% w stosunku do 9 miesięcy 2015 r. Przychody z segmentu zarządzania aktywami i funduszami wyniosły 31 642 tys.
zł i zmniejszyły się o 9,8%. Istotne zmniejszenie przychodów ze sprzedaży odnotowano w segmencie produktów inwestycyjnych, których
wartość wyniosła 17 753 tys. zł, tj. o 55,9% mniej w stosunku do 9 miesięcy 2015 r.
Koszty
W okresie 9 miesięcy 2016 r. skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 311 115 tys. zł i wzrosły o 25,5% w stosunku do
analogicznego okresu 2015 r. Istotny wzrost poziomu kosztów operacyjnych był rezultatem zakończonego w dniu 29 sierpnia 2016 r.
procesu analizy w zakresie adekwatności okresów użytkowania oraz metody amortyzacji wartości niematerialnych w postaci nabywanych
baz danych zawierających dane kontaktowe do potencjalnych klientów Grupy.
Ponadto w okresie 9 miesięcy 2016 r. Grupa odnotowała wzrost kosztów prowizji doradców zewnętrznych o 25 381 tys. zł, tj. o 21%,
pomimo spadku przychodów ze sprzedaży. Wzrost kosztów prowizji doradców zewnętrznych był wynikiem wyższego udziału
w sprzedaży sieci partnerskiej i mobilnej o wyższych kosztach prowizyjnych w stosunku do średniej dla Grupy.
Wzrost kosztów amortyzacji i kosztów prowizji doradców zewnętrznych został zneutralizowany poprzez spadek kosztów wynagrodzeń
o 6 522 tys. zł, kosztów czynszów o 3 143 tys. zł, kosztów obsługi i napraw o 358 tys. zł, usług IT o 92 tys. zł co jest efektem kontynuacji
podjętych działań mających na celu redukcję kosztów stałych.
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Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta
Zmiany w okresie i metodzie amortyzacji nabytych baz Klientów
W dniu 29 sierpnia 2016 r. Emitent zakończył proces analizy w zakresie adekwatności okresów użytkowania oraz metod amortyzacji
wartości niematerialnych i prawnych w postaci nabywanych baz danych zawierających dane kontaktowe do potencjalnych Klientów
Grupy. Analiza polegała na szczegółowej segmentacji i weryfikacji posiadanej bazy Klientów pod kątem jej efektywności oraz możliwości
generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. W ramach analizy Grupa oszacowała oczekiwany poziom przepływów pieniężnych
przypisanych do tego składnika aktywów w oparciu o historyczny i prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży usług Klientów,
których dane kontaktowe znajdują się w nabywanych bazach. Przeprowadzona analiza była efektem rozpoczętego w marcu 2016 roku
procesu optymalizacji działania sieci stacjonarnych Grupy w wyniku którego część agentów pracujących w modelu stacjonarnym
i korzystających z nabytych przez Grupę baz klientów, zostało przeniesionych do pracy w modelu „mobilnym”, polegającym na
samodzielnym pozyskiwaniu Klientów.
Poza czynnikami opisanymi powyżej, według wiedzy Emitenta, od ostatniego sprawozdania finansowego, tj. skonsolidowanego
sprawozdania za 2015 r. nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupy.
B.8

Wybrane najważniejsze informacje finansowe pro forma, ze wskazaniem ich charakteru.
Przy wybranych najważniejszych informacjach finansowych pro forma należy wyraźnie stwierdzić, że ze względu na ich
charakter, informacje finansowe pro forma dotyczą sytuacji hipotetycznej, a tym samym nie przedstawiają rzeczywistej
sytuacji finansowej Spółki ani jej wyników.
Nie dotyczy. Według Zarządu Emitenta brak jest przesłanek sporządzenia informacji finansowych pro forma tj. znaczących zobowiązań
finansowych lut beż transakcji, które mogłyby spowodować znaczącą zmianę brutto, wobec powyższego Emitent nie zamieszcza
w Prospekcie informacji finansowych pro forma.

B.9

W przypadku prognozowania lub szacowania zysków należy podać wielkość liczbową.
Nie dotyczy. Emitent nie publikował oraz podjął decyzję o nieprzedstawianiu w Prospekcie prognoz wyników finansowych ani
szacunkowych wyników finansowych.

B.10

Opis charakteru wszystkich zastrzeżeń zawartych w raporcie biegłego rewidenta w odniesieniu do historycznych informacji
finansowych.
Nie dotyczy. Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. Opinie
wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.

B.11

W przypadku gdy poziom kapitału obrotowego Emitenta nie wystarcza na pokrycie jego obecnych potrzeb, należy załączyć
wyjaśnienie
Nie dotyczy. Zarząd Emitenta oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Emitenta i jego Grupę
Kapitałową jest wystarczający dla pokrycia przez Emitenta i Grupę Emitenta bieżących potrzeb i prowadzenia działalności w okresie
najbliższych 12 miesięcy od Daty Prospektu.

DZIAŁ C – PAPIERY WARTOŚCIOWE
C.1

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot oferty lub dopuszczenia do obrotu, w tym ewentualny kod
identyfikacyjny papierów wartościowych.
Na podstawie Prospektu, w związku z wykonaniem Uchwały Emisyjnej, Emitent oferuje do objęcia 20 000 000 akcji zwykłych na
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
Emitenta będzie również ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na runku regulowanym (rynku podstawowym)
prowadzonym przez GPW:
 54 356 663 Jednostkowych Praw Poboru
 nie więcej niż 20 000 000 Praw do Akcji,
 nie więcej niż 20 000 000 Akcji Oferowanych,
Zamiarem Spółki jest oznaczenie Akcji Oferowanych tym samym kodem ISIN co Akcje Istniejące znajdujące się w obrocie na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, tj. kodem ISIN PLOPNFN00010.
Kody ISIN, którymi będą oznaczone odpowiednio Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji, będą znane po podjęciu przez
Zarząd KDPW odpowiednich uchwał w przedmiocie rejestracji Jednostkowych Praw Poboru oraz Praw do Akcji w depozycie papierów
wartościowych oraz oznaczenia ich kodem ISIN.

C.2

Waluta emitowanych papierów wartościowych.
Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN).

C.3

Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni.
Wartość nominalna akcji lub wskazanie, że akcje nie mają wartości nominalnej.
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 543 566,63 zł i dzieli się na 54 356 663 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł
każda, w tym 15 000 000 Akcji Serii A, 35 000 000 Akcji Serii B, 4 250 000 Akcji Serii C i 106 633 Akcji Serii D. Akcje Serii A, Akcje Serii
B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D zostały objęte za wkłady pieniężne opłacone w całości.
Emitent, ani jakiekolwiek inne osoby działające w jego imieniu nie posiadają jakichkolwiek akcji Emitenta.
Emitent nie wyemitował żadnych papierów wartościowych niereprezentujących kapitału zakładowego Emitenta, w szczególności nie
dokonał emisji żadnych świadectw założycielskich czy też użytkowych.
Na Datę Prospektu Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych ani wymiennych papierów wartościowych.
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C.4

Opis praw związanych z papierami wartościowymi
Prawa i obowiązki związane z Akcjami Oferowanymi określają w szczególności Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa o Obrocie, Ustawa
o Ofercie oraz Statut. Poniżej wymieniono najważniejsze prawa akcjonariuszy związane z Akcjami Oferowanymi:
1. prawo do udziału w zysku spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym
przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (prawo do dywidendy) oraz prawo do zaliczki na poczet dywidendy;
2. prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru) prawo do udziału w majątku
spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji;
3. prawo do zbywania oraz obciążania posiadanych akcji;
4. prawo żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki sprawozdania finansowego
5. wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed walnym
zgromadzeniem;
6. prawo przeglądania w lokalu zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz żądania
odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia;
7. prawo żądania informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad walnego
zgromadzenia;
8. prawo żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia, w terminie tygodnia
przed walnym zgromadzeniem;
9. prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał;
10. prawo akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu do żądania zbadania przez
biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw;
11. prawo żądania wystawienia dokumentów związanych z posiadaniem akcji;
12. prawo do wytoczenia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce;
13. prawo żądania wykupu akcji;
14. prawo żądania sprzedaży akcji (przymusowy wykup);
15. prawo do umorzenia posiadanych akcji.
Zgodnie ze Statutem Emitenta nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

C.5

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności papierów wartościowych.
Zgodnie z przepisem art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce,
a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej
ogólnej liczby głosów,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów,
w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, lub 5% ogólnej liczby głosów,
w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na innym rynku regulowanym,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych
od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej
dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez
Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki dokonania zawiadomienia, określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej,
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z zajściem innego niż
czynność prawna zdarzenia prawnego oraz pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Na podstawie art. 69b Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki dokonania zawiadomienia, określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej
spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub
zbywaniem instrumentów finansowych, które:
a) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są
prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub
b) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów
finansowych określonych w pkt a) powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne.
Obowiązki dokonania zawiadomienia, określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, powstają również w przypadku, gdy prawa głosu
są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego
ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa
głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji
zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia
rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

C.6

Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym oraz wskazanie wszystkich rynków regulowanych, na których papiery wartościowe są lub mają być
przedmiotem obrotu.
Emitent zamierza na podstawie niniejszego Prospektu ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na runku regulowanym
(rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW:
 54 356 663 Jednostkowych Praw Poboru
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 nie więcej niż 20 000 000 Praw do Akcji,
 nie więcej niż 20 000 000 Akcji Oferowanych,
Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru odbywać się będzie zgodnie z regulacjami GPW. Intencją Spółki jest, aby obrót Jednostkowymi
Prawami Poboru rozpoczął się niezwłocznie po Dniu Prawa Poboru (czyli po dniu 30 listopada 2016 r.) i trwał od 5 do 7 grudnia 2016 r.
Terminarz obrotu prawem poboru zostanie określony w komunikacie Zarządu GPW.
Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach w KDPW zostały
zapisane PDA w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych.
Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Oferowane były notowane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, tj. na rynku regulowanym (rynku
podstawowym) prowadzonym przez GPW w IV kwartale 2016 roku. Termin notowania Akcji Oferowanych na GPW zależy jednak głównie
od terminu rejestracji przez Sąd Rejestrowy Akcji Oferowanych. Z tego względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania
Akcji Oferowanych na GPW. Zarząd nie może zagwarantować, że notowanie Akcji Oferowanych rozpocznie się w planowanym terminie.
W związku z powyższym, Emitent zamierza wystąpić do GPW z wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie PDA do obrotu na rynku
regulowanym. Intencją Zarządu jest, by PDA zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w terminie kilku dni roboczych po przydziale
Akcji Oferowanych. Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy Akcji Oferowanych, Emitent złoży do KDPW wniosek o zarejestrowanie
Akcji Oferowanych oraz do GPW o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego.
C.7

Opis polityki dywidendy.
Założeniem polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zysku i
możliwości finansowych Emitenta. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia w najbliższej
przyszłości odpowiedniego poziomu kapitału niezbędnego do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. Polityka w zakresie wypłaty
dywidendy będzie jednak analizowana i w miarę potrzeby weryfikowana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z
uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Spółki, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej,
planów ekspansji (rozwoju) oraz wymogów prawa w tym zakresie. W każdym wypadku decyzja o wypłacie dywidendy będzie
przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu rekomendacji Zarządu w tym zakresie, przy czym Walne Zgromadzenie
nie jest w żadnym przypadku związane rekomendacją Zarządu i samodzielnie podejmuje decyzję o wysokości kwoty przeznaczonej na
dywidendę.
Za lata obrotowe 2013, 2014 i 2015 Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy w związku z tym wskaźnik dywidendy za te lata wynosił 0.
Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie do wypłaty dywidendy. Ani Emitent ani żadna z jego spółek zależnych nie jest stroną
umowy lub porozumienia zawierającego postanowienia ograniczające wypłatę dywidendy. Wszystkie Akcje, w tym Akcje Oferowane, są
akcjami zwykłymi i dają równe prawa do dywidendy oraz uprawniają ich posiadaczy do udziału w zysku Emitenta, o ile Zwyczajne Walne
Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku i określona data dywidendy przypadać będzie po dacie zakupu Akcji.
Zasady na jakich Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie zostały wskazane w Uchwale Emisyjnej.
Statut przewiduje możliwość wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
Szczegółowe informacje na temat opodatkowania dywidendy, w tym w szczególności warunków zwolnienia z opodatkowania lub
zastosowania niższej stawki podatku.
Wymogi prawne dotyczące wypłaty dywidendy
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 KSH organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o podziale zysku za dany rok obrotowy w terminie 6 miesięcy po upływie
każdego roku obrotowego.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego
o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą
być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie
z przepisami ustaw lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwala Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli uchwała Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda wypłacana jest w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Ponadto zgodnie
z Regulaminem GPW, Emitent zobowiązany jest informować Giełdę o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgadniać z nią decyzje dotyczące
wypłaty w zakresie, w którym mogą mieć one wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych. W dniu wypłaty
dywidendy środki przeznaczone na jej realizację przekazywane są przez Emitenta na rachunek wskazany przez KDPW. Następnie
KDPW rozdziela powyższe środki na rachunki biur maklerskich zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy biurami maklerskimi
a KDPW, co do liczby akcji dających prawo do dywidendy, znajdujących się na rachunku powyższych biur.
Informacja o uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie terminu wypłaty oraz dnia ustalenia prawa do dywidendy zostanie
przekazana w formie raportu bieżącego do KNF, GPW oraz agencji prasowej.

DZIAŁ D – RYZYKO
D.1

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla Emitenta lub jego branży.
Ryzyko związane z outsourcingiem
Model działalności Emitenta zakłada szeroki zakres współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Dotyczy to zarówno doradców, jak też
podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, finansowe czy informatyczne. Nie można wykluczyć, że na skutek zawinionego bądź
niezawinionego nienależytego wykonywania obowiązków przez te podmioty zewnętrzne klienci Emitenta poniosą straty. Skutki takich
zaniedbań mogą ostatecznie narazić Emitenta na straty finansowe, jak również mogą mieć negatywny wpływ na reputację Emitenta.
W szczególności podmioty te często mają dostęp do danych osobowych objętych tajemnicą bankową oraz ubezpieczeniową, które
Emitenta ma prawny obowiązek chronić, jak i do informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Emitenta i jego partnerów.
W przypadku, gdyby dane osobowe zostały udostępnione przez te podmioty innym osobom nieuprawnionym, mogłoby to narazić
Emitenta na sankcje administracyjne ze strony organów nadzoru, natomiast ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę handlową
mogłoby narazić Emitenta na zmniejszenie konkurencyjności jego produktów bądź na roszczenia partnerów biznesowych.
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Grupa może być przedmiotem postępowania sądowego, arbitrażowego, administracyjnego lub innego rodzaju postępowania
W związku z charakterem swojej działalności Grupa ponosi ryzyko postępowań sądowych wszczętych przez klientów, pracowników,
akcjonariuszy lub inne osoby, postępowań administracyjnych, działań regulacyjnych lub innych postępowań sądowych. Wynik
postępowania sądowego lub podobnego postępowania jest trudny do oceny i oszacowania. Powodowie w tego rodzaju pozwach
przeciwko Grupie mogą, w szczególności, podejmować próby odzyskania znaczących lub nieokreślonych kwot lub kwestionować
uchwały podjęte przez organy Grupy, co może mieć wpływ na zdolność Grupy do prowadzenia działalności a rozmiar potencjalnych strat
związanych z takimi pozwami może być nieznany w trakcie trwania procesu. Wystąpienie któregokolwiek z tych zdarzeń może
spowodować, że Grupa będzie zmuszona ponieść znaczne koszty na wypłatę odszkodowań, a dodatkowo może mieć wpływ na
reputację Grupy lub skutkować podjęciem przez KNF lub innych regulatorów działań przeciwko Grupie. Powyższe zdarzenia mogą mieć
istotny niekorzystny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy, a w konsekwencji na wartość rynkową
Akcji.
Ryzyko związane z działalnością Home Broker jako pośrednika w zakresie obrotu nieruchomościami
Home Broker, podmiot zależny od Emitenta w ramach prowadzonej przez siebie działalności dokonuje czynności pośrednictwa
w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym również na rynku pierwotnym. Home Broker na podstawie zawartych z deweloperami umów
pośrednictwa oferował swoim klientom możliwość zakupu nieruchomości na rynku pierwotnym na różnych etapach procesu
budowlanego. W związku z niekorzystnym otoczeniem makro i mikroekonomicznym branża deweloperska w Polsce borykała się
z licznymi problemami, które w części przypadków zakończyły się upadłością deweloperów. Kilku z takich deweloperów było
kontrahentami Home Broker.
Home Broker działał w tego typu transakcjach wyłącznie jako pośrednik pomiędzy klientem i deweloperem, za wynagrodzeniem
prowizyjnym. W przypadku upadłości dewelopera istnieje ryzyko, że niezadowolony klient, na którego nie została przeniesiona własność
zakupionego za pośrednictwem Home Broker lokalu, skieruje reklamację czy nawet roszczenie w kierunku Home Broker.
Również w przypadku działania Home Broker jako pośrednika na rynku wtórnym nieruchomości np. przy sprzedaży gruntów, mieszkań
i domów istnieje ryzyko, że klienci, którzy za pośrednictwem Home Broker nabyli taką nieruchomość i są niezadowoleni z efektów takiej
transakcji np. w związku z utratą wartości nieruchomości bądź nieosiągnięcia zakładanego zysku z takiej nieruchomości, wystąpią
w roszczeniem przeciwko Home Broker.
Uznanie takich roszczeń przez właściwy sąd i konieczność wypłaty zasądzonych kwot przez Home Broker, może mieć istotny
negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz jego Grupy, a w konsekwencji na
wartość rynkową Akcji.
Ryzyko związane z przepisami podatkowymi
Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Niektóre z tych przepisów są niejednoznaczne i często
brakuje spójnej i jednolitej interpretacji, bądź praktyki organów podatkowych. Ze względu na różną interpretację prawa podatkowego,
ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w niektórych innych systemach prawnych. Spółka nie może
zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Emitenta interpretacji przepisów podatkowych co może
mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.
Ponadto na atrakcyjność części produktów oferowanych przez Emitenta z punktu widzenia klientów mają duży wpływ formy
uprzywilejowania podatkowego. Zmiany legislacyjne skutkujące obniżeniem stawek opodatkowania dochodów z innych inwestycji, jak
również opodatkowanie produktów inwestycyjnych wyłączonych obecnie z opodatkowania, mogą się przyczynić do zmniejszenia lub
wyeliminowania relatywnych korzyści wynikających z obecnie obowiązujących regulacji podatkowych.
D.3

Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych
Ryzyko związane z powództwem o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub uchwały o zmianie Statutu podjętej w związku z Uchwałą
Emisyjną
Zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami
i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może zostać zaskarżona w drodze wytoczonego
przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Na Datę Prospektu Spółka nie posiada żadnych informacji o wytoczeniu powództwa
w związku z Uchwałą Emisyjną, w tym o wytoczeniu przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej, lub
uchwałą o zmianie Statutu podjętą w związku z Uchwałą Emisyjną, jednak do Daty Prospektu terminy na wniesienie powództwa nie
upłynęły.
Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych
Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
 co najmniej jedna z Akcji Oferowanych nie zostanie objęta zapisem i właściwie opłacona w okresie subskrypcji,
 Zarząd nie zgłosi do właściwego sądu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie dwunastu
miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału Akcji
Oferowanych,
 zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji Akcji Oferowanych.
Emitent nie może wykluczyć wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście emisji Akcji Oferowanych do skutku. W sytuacji niedojścia
do skutku emisji Akcji Oferowanych posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby posiadanych PDA oraz
Ceny Emisyjnej. Może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena zapłacona za PDA na rynku jest wyższa od Ceny Emisyjnej.
W takim przypadku, osoby posiadające PDA nie będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym
kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku
wtórnym.
Ryzyko związane z odwołaniem Oferty
Odwołanie Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczęciu okresu przyjmowania zapisów,
jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.
Emitent może odstąpić od Oferty z powodów, które obejmują m.in.: (i) wystąpienie zdarzeń potencjalnie zmniejszających
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prawdopodobieństwo, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte w ramach Oferty, lub zdarzeń, które mogą prowadzić do
zwiększenia ryzyka inwestycyjnego dla osób składających zapisy na Akcje Oferowane; (ii) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu
papierami wartościowymi na GPW (iii) istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju (iv) istotna
zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub w innych krajach, (v) istotna negatywna zmiana w zakresie działalności,
zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Grupy Emitenta, (vi) istotna negatywna zmiana mająca
wpływ na działalność Grupy Emitenta lub poniesienie istotnej szkody przez Grupę Emitenta lub istotne zakłócenie jej działalności.
W przypadku odstąpienia od Oferty Inwestor nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym
kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku
wtórnym. W związku z powyższy Inwestorzy powinni liczyć się z ryzykiem poniesienia straty finansowej wynikającej z poniesienia ww.
kosztów lub wydatków.
Ryzyko związane z zawieszeniem Oferty
Emitent zastrzegł sobie prawo zawieszenia przeprowadzenia Oferty. Z upoważnienia WZA decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia
Oferty podejmie Zarząd. Zarząd podejmie decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione
i zgodne z interesem Spółki, w szczególności, jeżeli wystąpi podejrzenie zdarzenia, które mogą ograniczyć szansę na to, że w okresie
i w ramach Oferty nie zostaną objęte wszystkie Akcje Oferowane, lub nastąpił wzrost ryzyka inwestycyjnego dla nabywców Akcji
Oferowanych. Informacja o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty może zostać podana do publicznej wiadomości bez podania nowych
terminów przeprowadzenia Oferty.
Ryzyko naruszenia przez Emitenta przepisów prawa skutkujące zakazem rozpoczęcia, wstrzymaniem lub przerwaniem Oferty
W przypadku naruszenia przez Emitenta przepisów prawa skutkujące nałożeniem przez KNF sankcji w postaci zakazu rozpoczęcia,
wstrzymania lub przerwania Oferty, Inwestorzy powinni liczyć się z ryzykiem uniemożliwienia dysponowania na pewien czas środków
finansowych wpłaconych przez Inwestorów na pokrycie Akcji Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, które
mogliby osiągnąć, lokując te środki w innych instrumentach dostępnych na rynku finansowym.
Ryzyko związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie, Ustawy
o Obrocie lub Rozporządzenia o Prospekcie
W przypadku zaistnienia zdarzenia powodującego niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy
o Ofercie, Ustawy o Obrocie lub Rozporządzenia o Prospekcie KNF może nałożyć na Emitenta różne sankcje, w tym, m.in.: wydać
decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych Emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo
nałożyć kary pieniężne do wysokości 1 000 000 zł, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty stanowiącej
równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy,
jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł, albo zastosować ww. sankcje łącznie.
Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Emitenta. Nie można zagwarantować,
że w przyszłości KNF nie nałoży takich sankcji na Emitenta.
Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem akcji promocyjnej
Jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji promocyjnej może, m.in.
nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w celu
usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości, lub zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy
emitent uchyla się od usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie wskazanym powyżej lub treść materiałów
promocyjnych lub reklamowych narusza przepisy prawa. Dodatkowo, jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających
z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji promocyjnej KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.
Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Emitenta.
Ryzyko zawieszenia obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami Oferowanymi na GPW
Zarząd GPW jest uprawniony do wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu giełdowego w okolicznościach
wskazanych w Regulaminie GPW. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia
prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na
żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Spółka nie może zagwarantować, że obrót Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami Oferowanymi nie zostanie zawieszony
zgodnie ze wskazanymi powyżej regulacjami.
Ryzyko wahań ceny Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji
Ceny akcji oraz wielkość obrotu akcjami spółek notowanych na GPW ulegają okresowym zmianom, co może mieć istotny niekorzystny
wpływ na kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji Istniejących. Na cenę rynkową Jednostkowych Praw Poboru, PDA
i Akcji Istniejących na GPW mogą mieć wpływ także inne czynniki, na które Spółka nie będzie miała wpływu. W przypadku, gdy cena Akcji
Istniejących spadnie w sposób znaczący, Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji mogą stać się bezwartościowe, a aktualni
akcjonariusze, którzy zdecydowali się nie sprzedawać i nie przenosić swoich praw, poniosą stratę. Jeżeli cena Akcji w publicznym obrocie
rynkowym spadnie poniżej Ceny Emisyjnej, inwestorzy, którzy nabyli Jednostkowe Prawa Poboru lub Prawa do Akcji na rynku wtórnym,
poniosą w rezultacie stratę.
Spółka nie jest w stanie zagwarantować, że ceny wskazanych powyżej instrumentów finansowych nie będą podlegać wahaniom.
Ryzyko, iż nie będzie istniał aktywny rynek obrotu lub że będzie istniała wystarczająca płynność obrotu Jednostkowych Praw
Poboru, PDA oraz Akcji
Spółka nie można zapewnić posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru i Praw do Akcji, że rozwinie się aktywny rynek obrotu takimi
prawami na GPW lub że rozwinie się rynek obrotu pozagiełdowego Jednostkowymi Prawami Poboru i Prawami do Akcji lub będzie
istniała wystarczająca płynność takich praw po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW. Spółka nie jest w stanie zagwarantować aktywnego
i płynnego rynku Akcji Oferowanych. Spółka nie jest też w stanie oszacować zainteresowania Inwestorów Akcjami Oferowanymi.
Ryzyko poniesienia straty i spadku posiadanego przez Akcjonariuszy udziału w kapitale zakładowym Spółki
Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru na rynku wtórnym jest dokonywany wyłącznie na ryzyko potencjalnych nabywców
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Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku, gdy emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku Jednostkowe Prawa Poboru wygasną,
jednak dokonane wcześniej transakcje sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym pozostaną w mocy i nie będzie
w zasadzie możliwe uchylenie się od skutków zawartych transakcji nabycia tych praw. Nabywcom Jednostkowych Praw Poboru nie
przysługuje odszkodowanie lub zwrot wydatków poniesionych w związku z wygaśnięciem Jednostkowych Praw Poboru lub też
w związku z zawartymi transakcjami dotyczącymi tych praw, w tym w szczególności nie będzie przysługiwał zwrot ceny nabycia takich
Jednostkowych Praw Poboru lub prowizji maklerskich.

DZIAŁ E – OFERTA
E.1

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty ogółem, w tym szacunkowe koszty pobierane od
inwestora przez Emitenta lub Firmę Inwestycyjną.
Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty na poziomie 35 mln zł. Wysokość wpływów brutto
z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona w szczególności od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych objętych w ramach Oferty,
Ceny Emisyjnej oraz sytuacji rynkowej w czasie Oferty.
Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych objętych
w ramach Oferty, Ceny Emisyjnej oraz łącznej wysokości kosztów Oferty
Szacowana wysokość kosztów Oferty wyniesie około 0,52 mln zł. i będą uwzględniać poniższe kategorie:
1. koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania (przy uwzględnieniu wynagrodzenia Oferującego
(ok. 430 tys. zł)
2. koszty administracyjne i inne związane z emisją i Ofertą, w tym opłaty rejestracyjne na rzecz GPW i KDPW (ok. 90 tys. zł)
3. podatek od czynności cywilnoprawnych (ok. 1 tys. zł).
W oparciu o powyższe założenia oraz biorąc pod uwagę koszty Oferty, wskazane powyżej, Emitent oczekuje pozyskać wpływy netto
z emisji Akcji Oferowanych w wysokości około 34,5 mln zł
Przy założeniu wpływów brutto z Oferty na poziomie 35 mln zł kwota prowizji Oferującego za plasowanie Akcji Oferowanych wyniesie
87,5 tys. zł. Informacja na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej
wysokości kosztów Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty w sposób, w jaki został udostępniony
niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu
w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.

E.2a

Przyczyny oferty, opis wykorzystania wpływów pieniężnych, szacunkowa wartość netto wpływów pieniężnych
Przy założeniu, że wszystkie oferowane Akcje Serii E zostaną objęte, Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji Akcji
Oferowanych w ramach Oferty na poziomie około 35 mln zł. W takim wypadku po uwzględnieniu kosztów Oferty, wpływy netto z emisji
Akcji Serii E osiągną poziom około 34,5 mln zł.
Poniżej zaprezentowano szacunkowy podział środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Serii E na poszczególne cele:
Szacunkowa kwota
Wyszczególnienie
nakładów (w tys. zł)
1. Spłata zobowiązań wynikających z zawartych umów inwestycyjnych, których przedmiotem są akcje
spółki zależnej Open Finance S.A., tj. Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Kwota zobowiązań została podana na podstawie już zgłoszonych żądań wykupu.

18 615

2. Spłata pozostałych zobowiązań finansowych (w tym zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz
kredytu) wobec Getin Noble Bank S.A.

15 847

RAZEM

34 462

Źródło: Emitent

Spłata zobowiązań wynikających z zawartych umów inwestycyjnych
Spłata zobowiązań wynikających z zawartych umów inwestycyjnych dotyczących realizacji opcji „put” w których akcjonariusze
mniejszościowi Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. maja prawo żądać od Open Finance S.A. wykupu ich pakietu
akcji (13,00%) za kwotę 18 615 tys. zł (kwota podana na podstawie już zgłoszonych żądań wykupu). Obecnie Emitent posiada 69,18%
akcji spółki Open Finance TFI S.A. Po spłacie w/w zobowiązań Emitent nabędzie pakiet 13,00% akcji spółki Open Finance Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A., i zwiększy swój udział w podmiocie zależnym Open Finance TFI S.A. do wysokości 82,18%. Wzrost
udziału w kapitale zakładowym do 82,18%, w przyszłych okresach umożliwi Emitentowi uzyskiwanie wyższej dywidendy oraz prawa do
konsolidacji wyższych wyników. Planowany termin wydatkowania w/w środków to koniec pierwszego kwartału 2017 roku.
Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów
Spłata zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji oraz kredytu wobec Getin Noble Bank S.A. pozwoli Emitentowi na częściowe
oddłużenie i poprawę wskaźników płynnościowych. Emitent zamierza przeznaczyć na ten cel 15 847 tys. zł.
Wszystkie powyższe cel emisji będą realizowane bezpośrednio przez Emitenta.
Cele zostały przedstawione zgodnie z priorytetami ich realizacji i będą realizowane w przedstawionej kolejności.
W przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Emitenta, jak i zewnętrznych, tj. niezależnych od
Spółki, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację ww. celów w założonym czasie, Emitent rozważy możliwość
(i) przesunięć kwot pomiędzy ww. celami, (ii) przesunięcia w czasie realizacji ww. celów lub (iii) ich zmiany, częściowej lub całkowitej.
O planowanych istotnych zmianach Emitent poinformuje akcjonariuszy w formie Raportu Bieżącego. Poprzez istotne zmiany w tym
przypadku należy rozumieć zmiany kwot wydatkowanych na poszczególne cele o nie mniej niż 25%.
W przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji Serii E w kwocie niższej niż założona powyżej, cele będą realizowane przy
wykorzystaniu innych źródeł finansowania, w tym również kredytów bankowych i innych instrumentów dłużnych.
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E.3

Opis warunków oferty.

Na podstawie Prospektu, w związku z wykonaniem Uchwały Emisyjnej, Emitent oferuje do objęcia 20 000 000 akcji zwykłych
na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda (Akcje Oferowane).
Subskrypcja Akcji Oferowanych jest prowadzona w trybie art. 431 § 2 pkt 2 (subskrypcji zamkniętej), tj. na zasadach prawa
pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych Akcji Istniejących
(Prawo Poboru). Prawo Poboru nie zostało ograniczone lub wyłączone, a Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło dniem Prawa Poboru
Akcji Oferowanych 30 listopada 2016 r. (Dzień Prawa Poboru).
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną na każdą 1 (jedną) Akcję Istniejącą posiadaną przez akcjonariusza na koniec Dnia Prawa Poboru
przypadać będzie 1 (jedno) Jednostkowe Prawo Poboru.
Jedno Prawo Poboru uprawnia do subskrybowania 0,36794017 (zero - przecinek - trzy - sześć - siedem - dziewięć - cztery - zero - jeden
- siedem) Akcji Oferowanej („Współczynnik”).
W ramach subskrypcji Inwestorzy uprawnieni są do złożenia dwóch rodzajów zapisów na Akcje Oferowane:
 Zapisu Podstawowego – proporcjonalnie do liczby posiadanych JPP. W chwili składania Zapisu Podstawowego inwestor musi
mieć zapisane JPP na swoim rachunku papierów wartościowych. Inwestor jest uprawniony do złożenia Zapisu Podstawowego na
liczbę Akcji Oferowanych nie większą niż zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych przez
niego JPP i Współczynnika.
 Zapisu Dodatkowego – w liczbie nie większej niż wielkość Oferty, który to zapis mogą złożyć w terminie wykonania prawa poboru
Akcjonariusze. Zapis Dodatkowy może zostać złożony wyłącznie przez Inwestorów, którzy na koniec Dnia Prawa Poboru posiadali
przynajmniej jedną Akcję Istniejącą, nawet jeżeli po Dniu Prawa Poboru zbyli Akcje Istniejące lub JPP lub nie wykonali
przysługującego im Prawa Poboru. W związku z powyższym Zapisu Dodatkowego nie mogą złożyć Akcjonariusze, którzy nie
posiadali Akcji Istniejących w Dniu Prawa Poboru lub nabyli JPP na rynku wtórnym.
Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy powinny zostać złożone na oddzielnych formularzach.
Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych danemu Inwestorowi nie może przekraczać liczby Akcji Oferowanych subskrybowanych przez
tego Inwestora.
Objęcie niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych nie jest możliwe. Akcje Oferowane nieobjęte przez inwestorów w ramach Zapisów
Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, Zarząd Spółki będzie mógł zaoferować wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki lub
posiadaczom Jednostkowych Praw Poboru według swojego uznania.
Cena emisyjna Akcji Oferowanych nie została ustalona. Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd do określenia ceny emisyjnej
Akcji Oferowanych.
Informacja o Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, poprzez podanie do publicznej widomości
w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej
Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR, najpóźniej w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty jak
poniżej.

Harmonogram
Publikacja Prospektu
Publikacja Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz informacji o łącznej ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych

nie później niż 25 listopada 2016 r.

Ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia otrzymanie JPP *

nie później niż 28 listopada 2016 r.

Dzień Prawa Poboru

30 listopada 2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia notowania Jednostkowych Praw Poboru Akcji Oferowanych

5 grudnia 2016 r.

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych **

5 grudnia 2016 r.

Planowany termin zakończenia notowania Jednostkowych Praw Poboru Akcji Oferowanych***
Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych
Termin na złożenie zapisu na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Zapisów Podstawowych i
Zapisów Dodatkowych
Przydział Akcji Oferowanych

7 grudnia 2016 r.
12 grudnia 2016 r.
20-21 grudnia 2016 r.
22 grudnia 2016 r.

Objaśnienia:

* Dniem Prawa Poboru jest 30 listopada 2016 r., zatem zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 28 listopada
2016 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania
Jednostkowych Praw Poboru i do wykonywania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować
przysługujące Prawo Poboru, jest 29 listopada 2016 r.
** Złożenie zapisu przez danego Inwestora będzie możliwe dopiero po zaksięgowaniu Jednostkowych Praw Poboru na jego rachunku papierów
wartościowych.
*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego prawa poboru są notowane na GPW począwszy od drugiego dnia sesyjnego po
dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu
ziszczenia się określonych w Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Jeżeli wymogi, o których mowa powyżej,
zostaną spełnione do godz. 9:00 danego dnia sesyjnego, prawa poboru są notowane na giełdzie począwszy od dnia sesyjnego następującego po tym
dniu. Prawa poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia
przyjmowania zapisów na akcje.

Zarząd może dokonać, w porozumieniu z Oferującym, zmiany terminów wskazanych powyżej.
Okres składania Zapisów nie może zostać skrócony. Zarząd może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania Zapisów lub
okresu zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych najpóźniej w dniu upływu
pierwotnego terminu.
Zarząd może podjąć decyzję o zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów, terminu zakończenia przyjmowania Zapisów oraz
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pozostałych terminów harmonogramu Oferty nie później niż odpowiednio w dniu rozpoczęcia albo upływu pierwotnego terminu,
z zastrzeżeniem, że termin od daty publikacji Prospektu do daty zakończenia przyjmowania Zapisów nie może być krótszy niż 2 tygodnie.
Zmiana terminów przeprowadzenia Oferty nie stanowi odstąpienia od Oferty.
Informacja o zmianie terminów, w tym nowe terminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu Aktualizującego,
w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie
Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.
W przypadku, gdy zmiana terminów Oferty wynikać będzie z zaistnienia zdarzenia określonego w art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie
informacja o zmianie terminów, w tym nowe terminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu, w trybie art. 51 ust. 5
Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta
i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.
W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji Aneksu dotyczącego zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed
dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem, Emitent dokona odpowiedniej
zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych tak, aby Inwestorzy, którzy złożyli Zapisy przed udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się
od skutków prawnych złożonych Zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Uchylenie się od skutków prawnych
Zapisu następuje poprzez złożenie w dowolnym z punktów obsługi klienta domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki
papierów wartościowych, w którym został złożony zapis na Akcje Oferowane, odpowiedniego pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
Wpłaty dokonane na pokrycie Zapisu zostaną zwrócone przez dom maklerski, w którym dany Inwestor złożył Zapis lub który otrzymał
wpłatę, ale nie doszło jeszcze do złożenia Zapisu, zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu Zapisu w terminie
14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych Zapisów lub od wskazania sposobu zwrotu wpłaty
przez osobę, która nie złożyła jeszcze Zapisu.
Środki wpłacone na pokrycie Zapisu nie są oprocentowane. Inwestorowi nie przysługuje odszkodowanie ani zwrot wydatków, w tym
zwrot kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych. Inwestorowi nie przysługuje również zwrot ceny nabycia
oraz zwrot wydatków, w tym zwrot kosztów poniesionych w związku z nabyciem Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.
E.4

Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty.
Oferującym jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.
Wysokość wynagrodzenia Oferującego jest uzależniona od powodzenia Oferty.
Emitent nie jest podmiotem dominującym w stosunku do Noble Securities.
Pan Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest równocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej
Noble Securities.
Poza ww. nie istnieją konflikty interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty.
Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. jako doradca prawny Emitenta otrzyma wynagrodzenie związane ze świadczeniem usług prawnych
dotyczących sporządzenia Prospektu niezależne od powodzenia Oferty. Wynagrodzenie doradcy prawnego nie jest również uzależnione
od wielkości środków jakie Emitent uzyska z Oferty.
Pomiędzy działaniami ww. osób i Emitenta nie występuje konflikt interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty.

E.5

Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży.
Nie dotyczy. Oferta nie obejmuje sprzedaży Akcji Istniejących.

E.6

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego ofertą.
W przypadku oferty subskrypcji skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy, należy podać wielkość i wartość
procentową natychmiastowego rozwodnienia, jeśli nie dokonają oni subskrypcji na nową ofertę.
Spółka oferuje Akcje Oferowane z zachowaniem prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych przysługującego dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki.
W tabelach poniżej zamieszczono informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Emitenta przed przeprowadzeniem Oferty oraz
spodziewanego natychmiastowego rozwodnienia po zakończeniu Oferty (w ujęciu liczbowym i procentowym) przy założeniu, że Oferta
będzie obejmować 20.000.000 Akcji Oferowanych oraz, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru.
Zwraca się uwagę, iż przewidywana struktura kapitału zakładowego Emitenta po Ofercie – w przypadku skorzystania przez Zarząd
z upoważnienia udzielonego w Uchwale Emisyjnej i ustaleniu innej liczby Akcji Oferowanych – będzie inna niż wskazana w tabelach
poniżej.
Tabela: Struktura Akcjonariatu, z uwzględnieniem akcjonariuszy, z których każdy obecnie posiada 5% i więcej w ogólnej liczbie
głosów na WZ, przed przeprowadzeniem Oferty.
Wyszczególnienie

Liczba akcji

dr Leszek Czarnecki (pośrednio* poprzez Getin Noble
30 906 424
Bank S.A. i Idea Expert S.A.)
przez Getin Noble Bank S.A.
22 909 818
przez Idea Expert S.A.
7 996 606
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK
4 800 000
METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny
3 500 000
(d. AMPLICO OFE)
Pozostali
15 150 239
Razem
54 356 663
* - wskazano podmioty posiadające powyżej 5% ogólnej liczby akcji,
Źródło: Emitent, stan na dzień 7 czerwca 2016 r.
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Udziały w kapitale
zakładowym

Liczba głosów na
WZ

Udział w ogólnej
liczbie głosów na WZ

56,86%

30 906 424

56,86%

42,15%
14,71%
8,83%
6,44%

22 909 818
7 996 606
4 800 000
3 500 000

42,15%
14,71%
8,83%
6,44%

27,87%
100,00%

15 150 239
54 356 663

27,87%
100,00%
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Tabela: Struktura Akcjonariatu, z uwzględnieniem akcjonariuszy, z których każdy obecnie posiada 5% i więcej w ogólnej liczbie
głosów na WZ, po przeprowadzeniu Oferty - założono że wszyscy dotychczasowi Akcjonariusze wykonają przysługujące im
prawa poboru obejmując wszystkie zaoferowane Akcje Oferowane proporcjonalnie do liczby posiadanych Akcji Istniejących.
Wyszczególnienie
dr Leszek Czarnecki (pośrednio* poprzez Getin Noble
Bank S.A. i Idea Expert S.A.)

Udziały w kapitale
zakładowym

Liczba akcji

Liczba głosów na
WZ

Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZ

42 278 140

56,86%

42 278 140

56,86%

przez Getin Noble Bank S.A.
31 339 260
przez Idea Expert S.A.
10 938 879
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK
6 566 113
METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny
4 787 790
(d. AMPLICO OFE)
Pozostali
20 724 621
Razem
74 356 663
* - wskazano podmioty posiadające powyżej 5% ogólnej liczby akcji,
Źródło: Emitent.

42,15%
14,71%
8,83%
6,44%
27,87%
100,00%

31 339 260
10 938 879
6 566 113
4 787 790
20 724 621
74 356 663

42,15%
14,71%
8,83%
6,44%
27,87%
100,00%

Tabela: Struktura Akcjonariatu, z uwzględnieniem akcjonariuszy, z których każdy obecnie posiada 5% i więcej w ogólnej liczbie
głosów na WZ, po przeprowadzeniu Oferty - założono że żaden dotychczasowy Akcjonariusz nie wykona przysługujących mu
praw poboru.

dr Leszek Czarnecki (pośrednio** poprzez Getin Noble Bank S.A. i
Idea Expert S.A.)
przez Getin Noble Bank S.A.
przez Idea Expert S.A.
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK
METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny
(d. AMPLICO OFE)

30 906 424

41,57%

30 906 424

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
WZ
41,57%

22 909 818
7 996 606
4 800 000
3 500 000

30,81%
10,75%
6,46%
4,71%

22 909 818
7 996 606
4 800 000
3 500 000

30,81%
10,75%
6,46%
4,71%

Pozostali
Razem
** - wskazano podmioty posiadające powyżej 5% ogólnej liczby akcji,
Źródło: Emitent.

35 150 239
74 356 663

47,27%
100,00%

35 150 239
74 356 663

47,27%
100,00%

Wyszczególnienie

Liczba akcji

Udziały w kapitale Liczba głosów
zakładowym
na WZ

Zakładając, że w ramach Oferty wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, maksymalne natychmiastowe rozwodnienie udziału
akcjonariusza, który nie wykona prawa objęcia Akcji Oferowanych wynikającego z jego Praw Poboru, w kapitale zakładowym oraz
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, wyniesie 26,90%.
Przy uwzględnieniu powyższego założenia, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z emisji
wszystkich Akcji Oferowanych, 54.356.663 Akcje Istniejące, które na Datę Prospektu reprezentowały 100% kapitału zakładowego Spółki
oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będą reprezentować 73,10% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniać łącznie
do 73,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Wyszczególnienie
Akcje Istniejące
Akcje Oferowane
Akcje razem
Źródło: Emitent

E.7

Na Datę Prospektu
54 356 663

Po przeprowadzeniu Oferty
100%

54 356 663

73,10%

__

__

20 000 000

26,90%

54 356 663

100,00%

74 356 663

100,00%

Szacunkowe koszty pobierane od inwestora przez Emitenta lub Oferującego.
Oprócz opłacenia ceny emisyjnej Akcjonariusz bądź Inwestor składający Zapis może być obowiązany do uiszczenia dodatkowych opłat
bądź kosztów związanych z realizacją oraz rozliczeniem złożonego Zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku
papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym danego Akcjonariusza bądź Inwestora. Wysokość tych opłat bądź kosztów będzie
uzależniona od obowiązujących w tym zakresie uregulowań dotyczących opłat i kosztów firmy inwestycyjnej pośredniczącej w złożeniu
zapisu na Akcje Oferowane, realizacji oraz rozliczeniu takiego zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku
papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
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CZĘŚĆ II – CZYNNIKI RYZYKA
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji Spółki potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić
wymienione poniżej czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Każde z omówionych poniżej ryzyk
może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym
może mieć istotnie negatywny wpływ na cenę akcji Spółki lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji, w wyniku czego
inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych.
Poniżej zostały opisane czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta oraz branży, w której prowadzi działalność. Są to czynniki
ryzyka, które Emitentowi udało się zidentyfikować jako mogące mieć negatywny wpływ na jego działalność. Mogą istnieć
jeszcze inne czynniki ryzyka, których Emitent obecnie nie zidentyfikował, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa
powyżej.

1 RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA
1.1

Ryzyko związane z wprowadzaniem do oferty nowych produktów

Realizując strategię polegającą na oferowaniu produktów dostosowanych do potrzeb rynku, Grupa sukcesywnie wprowadza
do swojej oferty nowe produkty swoich kontrahentów. Ekspansja polegająca na wprowadzaniu nowych produktów do oferty
naraża Grupę na określone ryzyka, w tym w szczególności:


może okazać się, że Grupa nie posiada lub posiada ograniczone doświadczenie lub wiedzę w pewnych nowych
obszarach działalności lub że posiadane doświadczenie okaże się niewystarczające, by skutecznie konkurować
i odnieść sukces w tych nowych obszarach;



nowe produkty i usługi mogą nie spełniać wymagań Klientów lub oczekiwań Grupy co do ich dochodowości;



może zaistnieć konieczność zatrudnienia dodatkowych, wykwalifikowanych pracowników, których Grupa może nie
być w stanie pozyskać; oraz



poszerzania oferty produktów i usług wymaga ciągłego rozbudowywania systemu zarządzania ryzykiem oraz
systemów informatycznych.

Niemożność osiągnięcia przez Grupę zamierzonych wyników w zakresie rozwoju oferty produktów, brak reakcji lub
spóźniona reakcja na rosnące potrzeby Klientów w zakresie produktów finansowych mogą skutkować niemożnością
utrzymania udziału Grupy w rynku oraz utratą części Klientów na rzecz konkurencji, co z kolei może mieć istotny negatywny
wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

1.2

Ryzyko niemożności utrzymania wysokości marż bądź wolumenu
sprzedaży związanych z oferowanymi produktami

Wyniki działalności Grupy zależą od utrzymania wysokości marż bądź też wolumenu sprzedanych produktów (w przypadku
produktów charakteryzujących się niższą marżą). Brak możliwości utrzymania dotychczasowych marż lub wolumenu
sprzedaży produktów (w szczególności spowodowanych przez zaostrzającą się konkurencję lub ostrzejsze wymogi stawiane
przez partnerów oferujących współpracę Grupie) może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane
wyniki i sytuację finansową Grupy, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

1.3

Ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych

Działalność Grupy jest w dużej mierze uzależniona od zdolności systemów informatycznych do poprawnego i szybkiego
przetwarzania wielu operacji. Skuteczne konkurowanie na rynku pośrednictwa finansowego zależy od: (i) poprawnego
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funkcjonowania i możliwie w największym stopniu zautomatyzowania procesów w kluczowych obszarach, (ii) integracji
systemów informatycznych oraz skuteczności wymiany danych pomiędzy klientami i partnerami a Grupą, (iii) szybkiego
wdrażania od strony informatycznej nowych produktów, a także nowych kanałów komunikacji, (iv) zapewnienia wydajności
i bezpieczeństwa systemów informatycznych, (v) zapewnienia ciągłego i zrównoważonego rozwoju elementów systemu
informatycznego, (vi) właściwych relacji z podmiotami zapewniającymi wsparcie informatyczne.
Grupa posiada wdrożone procedury zabezpieczania, ochrony, archiwizacji i przechowywania danych. Nie można jednak
wykluczyć utraty danych bądź awarii systemów informatycznych lub infrastruktury komunikacyjnej, na skutek uszkodzenia
sprzętu, błędów oprogramowania bądź ingerencji osób trzecich. Awaria, niewłaściwe bądź nieefektywne funkcjonowanie
systemów informatycznych, jak również pojawienie się jakichkolwiek istotnych problemów z implementacją nowych
produktów mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy.
Działalność Grupy opiera się w pewnym zakresie na rozwiązaniach informatycznych i usługach dostarczanych przez
podmioty zewnętrzne. W związku z tym właściwe funkcjonowanie systemów informatycznych w tym zakresie istotnie zależy
od relacji z tymi partnerami. Grupa przykłada szczególną uwagę do utrzymywania właściwych relacji z tymi podmiotami, nie
można jednak wykluczyć, że w przyszłości relacje te mogą ulec pogorszeniu, co może mieć istotny negatywny wpływ na
perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

1.4

Ryzyko reputacyjne

Sukces Grupy opiera się w istotnej mierze na poprawnych relacjach z partnerami biznesowymi. Jakiekolwiek zdarzenia,
powstałe na skutek działań Grupy (zarówno zawinionych jak i niezawinionych) lub osób trzecich, które skutkowałyby
obniżeniem wiarygodności Grupy w oczach partnerów bądź potencjalnych partnerów, mogłyby prowadzić do ograniczenia,
bądź w skrajnych przypadkach do zaprzestania współpracy przez tych partnerów z Grupą. W szczególności powyższe
mogłyby nastąpić w związku z sankcją ze strony organów regulacyjnych nałożoną na Grupę (np. ze strony KNF, GIODO czy
UOKiK), w tym w związku z roszczeniami konsumentów przeciwko Grupie lub w związku z błędami operacyjnymi
popełnionymi przez pracowników Grupy. Zasadniczo, roszczenia klientów związane z właściwościami produktów,
w sprzedaży których pośredniczy Grupa, powinny być kierowane do tych instytucji finansowych, które je oferują. Niemniej
jednak nie można wykluczyć, że Grupa będzie negatywnie postrzegana przez Klientów niezadowolonych z produktów
oferowanych przez te instytucje finansowe. Wystąpienie zdarzenia godzącego w reputację Grupy mogłoby mieć istotny,
negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy, a w konsekwencji na wartość
rynkową Akcji.

1.5

Ryzyko związane z egzekwowaniem orzeczeń sądów zagranicznych
przeciwko Emitentowi

Emitent jest podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami prawa polskiego, a jego aktywa znajdują się na
terytorium Polski. Inwestorzy z UE mogą egzekwować w Polsce dowolne orzeczenie wydane przez sąd w państwie
członkowskim UE, ponieważ w Polsce, będącej państwem członkowskim UE, stosuje się bezpośrednio Rozporządzenie
Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach
cywilnych i handlowych. Inwestorzy spoza UE mogą napotkać trudności przy próbach egzekwowania w polskich sądach
orzeczeń wydanych przez sądy zagraniczne. Zasadniczo orzeczenia sądów zagranicznych w sprawach cywilnych podlegają
uznaniu z mocy prawa i mogą być egzekwowane w Polsce zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu Postępowania
Cywilnego. Wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych w Polsce może nastąpić, m.in. o ile orzeczenia sądów zagranicznych
są prawomocne w ich pierwotnej jurysdykcji i nie są sprzeczne z podstawowymi zasadami polskiego systemu prawnego.
Emitent nie może zapewnić, że wszystkie warunki dotyczące wykonania w Polsce orzeczeń sądów zagranicznych zostaną
spełnione lub iż dane orzeczenie będzie wykonalne w Polsce. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na
perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.
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1.6

Naruszenie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów może mieć
negatywne skutki dla Grupy

Działalność Grupy musi być prowadzona zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji. Zgodnie z Ustawą o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest upoważniony do wydania
decyzji, stwierdzającej, że dane przedsiębiorstwo jest stroną porozumienia mającego na celu lub skutkującego
ograniczeniem konkurencji. Nie można zapewnić, że nie zostanie stwierdzone, że umowy zawierane przez Spółki Grupy
w ramach działalności, a szczególnie umowy z dystrybutorami, ograniczają konkurencję. Umowy takie są nieważne w całości
lub w części. Prezes UOKiK może zobowiązać przedsiębiorcę do zaprzestania takich praktyk i może nałożyć karę pieniężna
na przedsiębiorcę w wysokości do 10% przychodów uzyskanych w roku finansowym poprzedzającym rok, w którym kara
została nałożona, co może wywrzeć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Grupy lub wyniki działalności.
Analogiczne sankcje są przewidziane w przepisach Unii Europejskiej w przypadku naruszenia, które wywarłoby wpływ na
obroty pomiędzy Państwami Członkowskimi.
Grupa zobowiązana jest przestrzegać szeregu regulacji dotyczących ochrony konsumentów. Część klientów spółek z Grupy
Emitenta stanowią konsumenci, których prawo obejmuje szczególną ochroną w zakresie zawierania umów
z przedsiębiorcami na podstawie stosowanych przez przedsiębiorcę wzorców umownych. Wszelkie postanowienia takich
umów nie uzgodnione indywidualnie z konsumentem nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób
sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Ponadto Prezes
UOKiK prowadzi rejestr niedozwolonych postanowień umownych uznanych za takie na podstawie prawomocnych orzeczeń
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postanowienia umieszczone w powyższym rejestrze nie obowiązują
konsumentów z mocy prawa. Jednocześnie wymaga podkreślenia, że dotychczasowa linia orzecznictwa sądów w sprawach
niedozwolonych postanowień umownych jest niekorzystna dla przedsiębiorców.
Z chwilą wpisania postanowienia lub standardowego wzoru do powyższego rejestru, nie mogą one być stosowane przez
żaden podmiot prowadzący działalność w Polsce. Klienci spółek z Grupy Emitenta mogą wnosić roszczenia przeciwko nim
w związku z wykorzystywaniem takich postanowień w relacjach z klientami. Nie można zapewnić, że postępowania takie nie
zostaną wszczęte przez klientów spółek z Grupy Emitenta. W przypadku ujawnienia zastosowania i wyłączenia
niedozwolonych postanowień umownych z umów z klientami na dużą skalę, może to wywrzeć istotny negatywny wpływ na
perspektywy rozwoju Grupy, jej wyniki i sytuację finansową.
Ponadto działalność Grupy podlega kontroli UOKiK w celu zapewnienia, że jest ona zgodna z regulacjami dotyczącymi
zakazanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (takich jak przedstawianie klientom nieprawdziwych
informacji, nieuczciwe praktyki rynkowe oraz wykorzystywanie niedozwolonych postanowień umownych i postanowień
wpisanych do rejestru niedozwolonych postanowień umownych prowadzonego przez Prezesa UOKiK). Zgodnie
z postanowieniami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów Prezes UOKiK uprawniony jest do stwierdzenia, że
postanowienia umów lub praktyki stosowane przez spółki Grupy naruszają zbiorowe interesy konsumentów
a w konsekwencji może zakazać stosowania niektórych praktyk i nałożyć kary na spółki Grupy (do 10% przychodów
osiągniętych w roku poprzedzającym rok nałożenia kary).
Decyzją z dnia 15 października 2014 roku Prezes UOKiK nałożył na Emitenta karę finansową w kwocie 1 673 546 zł tytułem
naruszenia zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Szczegóły dotyczące tego
postępowania zostały wskazane w Punkcie 16.8 Części III Prospektu.
Nie można wykluczyć, że spółki Grupy korzystają obecnie z niedozwolonych postanowień lub w jakikolwiek inny sposób
naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Wszelkie wyłączenia takich niedozwolonych postanowień umów mogą osłabić
pozycję spółek w stosunku do konsumentów. Jeżeli UOKiK ustali, że spółki Grupy stosują praktyki naruszające interesy
konsumentów, a w szczególności że spółki Grupy korzystają z jakichkolwiek niedozwolonych postanowień klienci spółek
Grupy mogą pozwać spółki Grupy o odszkodowanie z tytułu strat poniesionych w związku z takimi praktykami.
Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową
Emitenta, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.
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1.7

Ryzyko związane z wyłudzeniami, oszustwami i innymi niepożądanymi
zachowaniami pracowników i osób trzecich, którym Emitent może nie
być w stanie zapobiec

Oszustwa, błędy, czy inne niepożądane zachowania pracowników spółek z Grupy Emitenta lub osób trzecich działających
w ich imieniu, mogą okazać się trudne do wykrycia i zapobieżenia oraz mogą narazić Emitenta na straty finansowe, sankcje
nałożone przez organy nadzoru, jak również mogą poważnie nadszarpnąć ich reputację. Emitent nie może zapewnić,
że osoby zajmujące się dystrybucją ich produktów (zarówno pracownicy, jak i pośrednicy finansowi) nie dopuszczą się
oszustw, czy innych niepożądanych zachowań. Mimo, iż stale są podejmowane działania zmierzające do zwiększenia
prawdopodobieństwa wykrycia oraz uniknięcia powyższych zachowań, nie zawsze takie wykrycie lub zapobieżenie może
mieć miejsce. Emitent nie jest w stanie zagwarantować, że oszustwa lub inne niepożądane zachowania nie zostały już
popełnione i nie są jeszcze wykryte, jak również nie zostaną popełnione w przyszłości.
Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową
Emitenta, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

1.8

Ryzyko związane z transakcjami między podmiotami powiązanymi

W latach 2013-2015 oraz w 2016 roku spółki z Grupy Emitenta zawarły między sobą szereg transakcji, a także transakcji
z innymi podmiotami powiązanymi, wchodzącymi w skład Grupy Głównego Akcjonariusza. W ocenie Zarządu Emitenta
transakcje takie były zawierane na warunkach rynkowych. Nie można jednak wykluczyć, iż zawarte już transakcje, jak
i transakcje, które zostaną zawarte w przyszłości, mogą zostać uznane za zawarte na warunkach odbiegających od
warunków rynkowych, co w efekcie może prowadzić do braku pełnego odzwierciedlenia efektywności działań gospodarczych
spółek z Grupy Emitenta oraz narażać te spółki na ryzyko podatkowe związane ze stosowaniem przepisów prawa
podatkowego dotyczących cen transferowych.
Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową
Emitenta, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

1.9

Ryzyko związane z outsourcingiem

Model działalności Emitenta zakłada szeroki zakres współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Dotyczy to zarówno doradców,
jak też podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, finansowe czy informatyczne. Nie można wykluczyć, że na skutek
zawinionego bądź niezawinionego nienależytego wykonywania obowiązków przez te podmioty zewnętrzne klienci Emitenta
poniosą straty. Skutki takich zaniedbań mogą ostatecznie narazić Emitenta na straty finansowe, jak również mogą mieć
negatywny wpływ na reputację Emitenta. W szczególności podmioty te często mają dostęp do danych osobowych objętych
tajemnicą bankową oraz ubezpieczeniową, które Emitenta ma prawny obowiązek chronić, jak i do informacji, które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa Emitenta i jego partnerów.
W przypadku, gdyby dane osobowe zostały udostępnione przez te podmioty innym osobom nieuprawnionym, mogłoby to
narazić Emitenta na sankcje administracyjne ze strony organów nadzoru, natomiast ujawnienie informacji stanowiących
tajemnicę handlową mogłoby narazić Emitenta na zmniejszenie konkurencyjności jego produktów bądź na roszczenia
partnerów biznesowych.
Powyższe okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową
Emitenta, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

1.10 Ryzyko związane z prawami własności intelektualnej
Działalność spółek z Grupy Emitenta wiąże się z korzystaniem z praw własności intelektualnej, których właścicielem lub
licencjobiorcą są spółki z Grupy Emitenta, w tym praw do znaków towarowych i oprogramowania. Spółki z Grupy Emitenta
podejmują działania mające na celu zapewnienie przestrzegania stosownych przepisów dotyczących praw własności
intelektualnej w celu pozyskania, ustanowienia i ochrony przedmiotowych praw. Niemniej jednak spółki z Grupy Emitenta nie
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mogą zapewnić, że ich wszystkie prawa własności intelektualnej, z których korzystają, zostały skutecznie nabyte lub że nie
będą zakwestionowane, unieważnione lub naruszane, ani też że spółki z Grupy Emitenta będą w stanie skutecznie chronić
te prawa lub też że dokonają pomyślnego przedłużenia obowiązywania okresu, w którym będą uprawnione do korzystania
z tych praw.
Dodatkowo, nie można mieć pewności, że nawet najlepsze zabezpieczenia i podjęte środki ochrony tych praw zapobiegną
naruszaniu praw posiadanych przez spółki z Grupy Emitenta.
Pomimo że spółki z Grupy Emitenta podejmują działania mające na celu: (i) zapewnienie zgód osób trzecich wymaganych
do nabycia praw własności intelektualnej związanych z działalnością spółek z Grupy Emitenta oraz (ii) należyte wykonywanie
przysługujących im praw własności intelektualnej, spółki z Grupy Emitenta mogą być narażone na roszczenia osób trzecich,
które – jeśli miałyby być zasądzone na niekorzyść spółek z Grupy Emitenta – mogłyby mieć istotny niekorzystny wpływ na
działalność, wyniki, sytuację finansową lub perspektywy rozwoju spółek z Grupy Emitenta, a w konsekwencji na wartość
rynkową Akcji.

1.11 Grupa może być przedmiotem postępowania sądowego, arbitrażowego,
administracyjnego lub innego rodzaju postępowania
W związku z charakterem swojej działalności Grupa ponosi ryzyko postępowań sądowych wszczętych przez klientów,
pracowników, akcjonariuszy lub inne osoby, postępowań administracyjnych, działań regulacyjnych lub innych postępowań
sądowych. Wynik postępowania sądowego lub podobnego postępowania jest trudny do oceny i oszacowania. Powodowie
w tego rodzaju pozwach przeciwko Grupie mogą, w szczególności, podejmować próby odzyskania znaczących lub
nieokreślonych kwot lub kwestionować uchwały podjęte przez organy Grupy, co może mieć wpływ na zdolność Grupy do
prowadzenia działalności a rozmiar potencjalnych strat związanych z takimi pozwami może być nieznany w trakcie trwania
procesu. Dodatkowo koszty doradztwa prawnego w celu uniknięcia przyszłych pozwów mogą być znaczne. W związku ze
sprawami sądowymi mogą pojawić się nieprzychylne artykuły w prasie, które mogą mieć niekorzystny wpływ na reputację
Grupy bez względu na to, czy oskarżenia są uzasadnione i czy Grupa ostatecznie zostanie uznana za winną. Ponadto
rezerwy utworzone przez Grupę mogą okazać się niewystarczające do pokrycia zobowiązań i wypłaty odszkodowań
wynikających z postępowań sądowych, administracyjnych lub innych postępowań i czynności. Dodatkowo w lipcu 2010 roku
polskie prawo zostało znowelizowane umożliwiając pozwy zbiorowe. Możliwość składania pozwów zbiorowych znacznie
obniża koszty prawne oraz inne koszty takich pozwów, co może skutkować większą częstotliwością wnoszenia takich
pozwów przeciwko Grupie. Wystąpienie któregokolwiek z tych zdarzeń może spowodować, że Grupa będzie zmuszona
ponieść znaczne koszty na wypłatę odszkodowań, a dodatkowo może mieć wpływ na reputację Grupy lub skutkować
podjęciem przez KNF lub innych regulatorów działań przeciwko Grupie. Powyższe zdarzenia mogą mieć istotny niekorzystny
wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.
Szczegóły dotyczące postępowań, których stroną jest Emitent zostały wskazane w Punkcie 16.8 Części III Prospektu.

1.12 Ryzyko związane z działalnością Home Broker jako pośrednika
w zakresie obrotu nieruchomościami
Home Broker, podmiot zależny od Emitenta w ramach prowadzonej przez siebie działalności dokonuje czynności
pośrednictwa w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym również na rynku pierwotnym. Home Broker na podstawie
zawartych z deweloperami umów pośrednictwa oferował swoim klientom możliwość zakupu nieruchomości na rynku
pierwotnym na różnych etapach procesu budowlanego. W związku z niekorzystnym otoczeniem makro
i mikroekonomicznym branża deweloperska w Polsce borykała się z licznymi problemami, które w części przypadków
zakończyły się upadłością deweloperów. Kilku z takich deweloperów było kontrahentami Home Broker.
Home Broker działał w tego typu transakcjach wyłącznie jako pośrednik pomiędzy klientem i deweloperem, za
wynagrodzeniem prowizyjnym. W przypadku upadłości dewelopera istnieje ryzyko, że niezadowolony klient, na którego nie
została przeniesiona własność zakupionego za pośrednictwem Home Broker lokalu, skieruje reklamację czy nawet
roszczenie w kierunku Home Broker.
Również w przypadku działania Home Broker jako pośrednika na rynku wtórnym nieruchomości np. przy sprzedaży gruntów,
mieszkań i domów istnieje ryzyko, że klienci, którzy za pośrednictwem Home Broker nabyli taką nieruchomość i są
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niezadowoleni z efektów takiej transakcji np. w związku z utratą wartości nieruchomości bądź nieosiągnięcia zakładanego
zysku z takiej nieruchomości, wystąpią w roszczeniem przeciwko Home Broker.
Uznanie takich roszczeń przez właściwy sąd i konieczność wypłaty zasądzonych kwot przez Home Broker, może mieć
istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta oraz jego Grupy,
a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.
Szczegóły dotyczące postępowań, których stroną jest Home Broker zostały wskazane w Punkcie 16.8 Części III Prospektu.

1.13 Ryzyko związane z uzależnieniem od kadry zarządzającej i doradców
Sukces Grupy zależy od możliwości dalszego zatrudniania i utrzymania wykwalifikowanej kadry zarządzającej i utrzymania
integralności sieci doradców. Utrata kadry zarządzającej lub brak utrzymania integralności sieci doradców mogą skutkować
utratą części Klientów lub partnerów biznesowych.
W Polsce istnieje silna konkurencja w pozyskiwaniu specjalistów w zakresie oferowania usług finansowych. Niektórzy
konkurencji na polskim rynku podejmują intensywne działania w celu rekrutacji wykwalifikowanego personelu zatrudnionego
w konkurencyjnych podmiotach, również poprzez oferowanie znaczących podwyżek wynagrodzenia. Tego typu konkurencja
może spowodować wzrost kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez Grupę i utrudnić proces rekrutacji i motywowania
wykwalifikowanych pracowników. Oprócz tego, członkowie kadry zarządzającej Grupy lub znacząca liczba jego doradców
mogą złożyć rezygnację lub wypowiedzenie, co może negatywnie wpłynąć na relacje, które Grupa zbudowała ze swoimi
Klientami lub partnerami biznesowymi. Grupa może nie być w stanie utrzymać kadry zarządzającej i doradców, a w razie ich
rezygnacji, Grupa może nie być w stanie zastąpić ich osobami mającymi takie same umiejętności i doświadczenie. Wszelkie
problemy z pozyskaniem lub utrzymaniem kadry zarządzającej i integralności sieci doradców mogą mieć istotny negatywny
wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Grupy, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

1.14 Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta
Podmiotem pośrednio dominującym względem Emitenta jest dr Leszek Czarnecki. Dr Leszek Czarnecki dysponuje liczbą
głosów wystarczającą by na Walnym Zgromadzeniu podjąć istotne dla działalności Spółki uchwały i w związku z tym będzie
mógł w znaczącym stopniu wpływać na działalność Emitenta. W szczególności dr Leszek Czarnecki będzie miał wpływ na
następujące kwestie:


nominowanie i wybór członków Rady Nadzorczej, która powołuje Zarząd Spółki, a poprzez Zarząd — na
zarządzanie oraz realizację polityki i strategii biznesowych;



emisje akcji i warunki tych emisji;



decyzje o wypłacie dywidendy; oraz



zmiany Statutu Spółki.

Jednocześnie, posiadanie pośrednio przez dr Leszka Czarneckiego znacznego pakietu Akcji daje możliwość blokowania
uchwał Walnego Zgromadzenia, które w jego ocenie będą niekorzystne, w tym uchwał, które mogłyby doprowadzić do
rozwodnienia jego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Mogą wystąpić sytuacje, w których interesy Głównego
Akcjonariusza okażą się rozbieżne z interesami Emitenta lub interesami pozostałych akcjonariuszy. Dla przykładu, istnieje
możliwość, że dr Leszek Czarnecki podejmie kroki w zakresie działalności Spółki czy też jej polityki w zakresie dywidendy,
które nie będą zgodne z najlepszym interesem Spółki lub doprowadzi do zawarcia przez Spółkę transakcji, których stroną
będzie on lub powiązane z nim podmioty, a ich interesy okażą się sprzeczne z interesami Spółki lub pozostałych
akcjonariuszy.
Wpływ dr Leszka Czarneckiego na działalność Emitenta z uwagi na jego zaangażowanie kapitałowe jest znaczący.
Dr Leszek Czarnecki uprawia nurkowanie głębinowe. Jakiekolwiek obrażenia odniesione przez dr Leszka Czarneckiego
w wyniku takiej aktywności, mogą istotnie wpłynąć na jego zdolność do uczestnictwa w zarządzaniu Grupą Emitenta i tym
samym na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta.

Open Finance S.A.
Warsaw 2119872.2

26

Część II. Czynniki ryzyka
Ponadto podjęcie czy realizacja przez dr Leszka Czarneckiego w przyszłości decyzji o zbyciu części lub wszystkich
posiadanych Akcji Emitenta lub akcji, któregokolwiek z podmiotów dominujących, może mieć istotny negatywny wpływ na
perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

2 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA
2.1

Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną, polityczną,
społeczną Polski oraz z polityką rządu

Dla rozwoju Grupy istotne znaczenia ma sytuacja makroekonomiczna, tempo wzrostu gospodarczego w Polsce, a także
polityka rządu, zwłaszcza polityka regulacyjna oraz decyzje podejmowane przez NBP i Radę Polityki Pieniężnej, wpływające
zwłaszcza na takie czynniki zewnętrzne jak: podaż pieniądza, wysokość stóp procentowych, kursów walutowych, podatki,
tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego oraz stopa bezrobocia
i struktura dochodów ludności.
Powyższe czynniki zewnętrzne, a także inne niekorzystne polityczne, wojskowe lub dyplomatyczne wydarzenia prowadzące
do niestabilności społecznych mogą powodować ograniczenie przez gospodarstwa domowe wydatki dotyczących produktów
kredytowych, inwestycyjnych lub też nabywania nieruchomości za pośrednictwem Grupy. Ponadto ogólne zmiany w polityce
rządu i systemach regulacyjnych mogą powodować wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez Grupę.
Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową
Grupy, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.

2.2

Ryzyko związane z przepisami podatkowymi

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Niektóre z tych przepisów są niejednoznaczne
i często brakuje spójnej i jednolitej interpretacji, bądź praktyki organów podatkowych. Ze względu na różną interpretację
prawa podatkowego, ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w niektórych innych systemach
prawnych. Spółka nie może zagwarantować, że organy podatkowe nie dokonają odmiennej, niekorzystnej dla Emitenta
interpretacji przepisów podatkowych co może mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki
i sytuację finansową Emitenta.
Ponadto na atrakcyjność części produktów oferowanych przez Emitenta z punktu widzenia klientów mają duży wpływ formy
uprzywilejowania podatkowego. Zmiany legislacyjne skutkujące obniżeniem stawek opodatkowania dochodów z innych
inwestycji, jak również opodatkowanie produktów inwestycyjnych wyłączonych obecnie z opodatkowania, mogą się
przyczynić do zmniejszenia lub wyeliminowania relatywnych korzyści wynikających z obecnie obowiązujących regulacji
podatkowych.
Ponadto Komisja Europejska pracuje nad regulacjami, które miałyby objąć podatkiem obrotowym transakcje finansowe.
Na Datę Prospektu nie ma planów wprowadzenia takiego podatku w Polsce. Nie można jednak wykluczyć, że stosowanie
przepisów przez pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, nie doprowadzi do wprowadzenia powyższych regulacji
również w Polsce.
Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową
Emitenta, a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.
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3 RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ PUBLICZNĄ
3.1

Ryzyko związane z powództwem o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub
uchwały o zmianie Statutu podjętej w związku z Uchwałą Emisyjną

Zgodnie z art. 422 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi
obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może zostać zaskarżona w drodze
wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Ponadto zgodnie z art. 425 Kodeksu Spółek Handlowych, możliwe jest zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia
sprzecznej z ustawą w drodze wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności takiej uchwały.
Na Datę Prospektu Spółka nie posiada żadnych informacji o wytoczeniu powództwa w związku z Uchwałą Emisyjną, w tym
o wytoczeniu przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały Emisyjnej, lub uchwałą o zmianie Statutu
podjętą w związku z Uchwałą Emisyjną, jednak do Daty Prospektu terminy na wniesienie powództwa nie upłynęły. Mimo
dochowania wymaganych prawem czynności, by zapewnić zgodność Uchwały Emisyjnej z przepisami prawa, dobrymi
obyczajami i interesem Spółki, Spółka nie może wykluczyć, że takie powództwa nie zostaną wytoczone w przyszłości.
W dniu 29 sierpnia 2016 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, przy podejmowaniu Uchwał Emisyjnych żaden
z Akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu.

3.2

Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych

Emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
 co najmniej jedna z Akcji Oferowanych nie zostanie objęta zapisem i właściwie opłacona w okresie subskrypcji,
 Zarząd nie zgłosi do właściwego sądu wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie
dwunastu miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia
przydziału Akcji Oferowanych,
 zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych uzależniona jest także
od złożenia przez Zarząd oświadczenia w trybie art. 310 §2 KSH w związku z art. 431 §7 KSH, w którym określi on kwotę
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie liczby Akcji Oferowanych objętych ważnymi zapisami.
Oświadczenie powinno określać wysokość objętego kapitału zakładowego z zachowaniem warunków określonych
w Uchwale Emisyjnej. Niezłożenie przez Zarząd tego oświadczenia spowoduje niemożność rejestracji podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych, a w konsekwencji niedojście emisji Akcji Oferowanych do skutku.
W powyższych przypadkach może nastąpić czasowe uniemożliwienie dysponowaniem środków finansowych wpłaconych
przez Inwestorów, a inwestorzy mogą ponieść stratę, gdyż kwoty wpłacone na pokrycie Ceny Emisyjnej zostaną zwrócone
subskrybentom bez odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybentów
w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych po wprowadzeniu PDA do obrotu giełdowego, Inwestorzy
posiadający PDA na rachunku papierów wartościowych otrzymają zwrot środków pieniężnych (bez odsetek) w kwocie
odpowiadającej iloczynowi liczby PDA i Ceny Emisyjnej. Inwestorzy, którzy nabędą PDA na GPW, mogą ponieść straty
w sytuacji, gdy cena, którą zapłacą oni na rynku za PDA, będzie wyższa od Ceny Emisyjnej. W rezultacie dokonania zwrotu
Ceny Emisyjnej inwestorom na powyższych zasadach, możliwym jest, że osiągną oni dochód podlegający opodatkowaniu
w kwocie stanowiącej nadwyżkę ceny zwróconej przez Spółkę ponad kwotę faktycznie zapłaconą przez inwestora za PDA,
jeżeli nastąpi obrót PDA, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółka zwróci Inwestorom Cenę
Emisyjną ze środków pozyskanych z Oferty.
W sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych posiadacz PDA otrzyma jedynie zwrot środków w wysokości
iloczynu liczby posiadanych PDA oraz Ceny Emisyjnej. Może oznaczać to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena zapłacona
za PDA na rynku jest wyższa od Ceny Emisyjnej. W takim przypadku, osoby posiadające PDA nie będą uprawnione do
jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji
Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.
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3.3

Ryzyko związane z odwołaniem Oferty

Odwołanie Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczęciu okresu
przyjmowania zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.
Do czasu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane Emitent może odstąpić od Oferty z powodów, które obejmują
w szczególności (lecz nie są ograniczone do): (i) wystąpienie zdarzeń potencjalnie zmniejszających prawdopodobieństwo,
że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte w ramach Oferty, lub zdarzeń, które mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka
inwestycyjnego dla osób składających zapisy na Akcje Oferowane; (ii) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami
wartościowymi na GPW (iii) istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju (iv) istotna
zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub w innych krajach, (v) istotna negatywna zmiana w zakresie
działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Grupy Emitenta, (vi) istotna
negatywna zmiana mająca wpływ na działalność Grupy Emitenta lub poniesienie istotnej szkody przez Grupę Emitenta lub
istotne zakłócenie jej działalności.
Po rozpoczęciu zapisów na Akcje Oferowane (i planowanym rozpoczęcia notowania Jednostkowych Praw Poboru) do dnia
przydziału Akcji Oferowanych Emitent może odstąpić od Oferty może nastąpić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych
niezależnych od Spółki, do których zalicza się w szczególności: (i) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami
wartościowymi na GPW (ii) istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju (iii) istotna
zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub w innych krajach, (iv) istotna negatywna zmiana w zakresie
działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Grupy Emitenta, (v) istotna
negatywna zmiana mająca wpływ na działalność Grupy Emitenta lub poniesienie istotnej szkody przez Grupę Emitenta lub
istotne zakłócenie jej działalności.
Informacja na temat odstąpienia od Oferty dokonanego przed publikacją Prospektu będzie podana do wiadomości publicznej
w drodze raportu art. 17 Rozporządzenia MAR.
Natomiast informacja na temat odstąpienia od Oferty dokonanego po opublikowaniu Prospektu, będzie podana do
wiadomości publicznej w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w taki sam sposób, w jaki opublikowany został Prospekt,
tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie
art. 17 Rozporządzenia MAR.
W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu notowania Jednostkowych Praw Poboru, Inwestorzy, którzy nabyli
Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym, nie będą mogli zrealizować przysługującego im prawa poboru polegającego
na złożeniu zapisu na Akcje Oferowane. Tym samym Inwestor nie zrealizuje zakładanego przez siebie celu inwestycyjnego
polegającego na objęciu Akcji Oferowanych, które mogłyby zostać mu przydzielone. Ponadto, wskazani Inwestorzy, nie będą
uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu zainwestowanych środków na nabycie Jednostkowych Praw
Poboru, w tym kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem na rynku wtórnym. W takim wypadku opisami Inwestorzy
poniosą stratę finansową wynikającą z braku możliwości odzyskania wskazanych powyżej zainwestowanych już środków
finansowych.
W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie z już
przekazanych zapisów staną się nieważne. Inwestorzy, którzy złożyli zapis i opłacili Akcje Oferowane otrzymają zwrot
dokonanych wpłat na Akcje Oferowane. Zwrot ten nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez Inwestora w formularzu
zapisu w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty podanej do publicznej
wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w taki sam sposób, w jaki opublikowany został Prospekt, tj. przez
opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17
Rozporządzenia MAR.
Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a Inwestor nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek
odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub
ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.
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3.4

Ryzyko związane z zawieszeniem Oferty

Emitent zastrzegł sobie prawo zawieszenia przeprowadzenia Oferty.
Z upoważnienia WZA decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty podejmie Zarząd. Zarząd podejmie decyzję
o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem Spółki,
w szczególności, jeżeli wystąpi podejrzenie zdarzenia, które mogą ograniczyć szansę na to, że w okresie ustalonym
harmonogramem, o którym mowa w punkcie 5.1.3 Części IV Prospektu, w ramach Oferty nie zostaną objęte wszystkie Akcje
Oferowane, lub nastąpił wzrost ryzyka inwestycyjnego dla nabywców Akcji Oferowanych.
Informacja o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty może zostać podana do publicznej wiadomości bez podania nowych
terminów przeprowadzenia Oferty.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu Oferty, informacja na ten temat będzie podana do
wiadomości publicznej w formie Aneksu, w trybie art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w taki sam sposób, w jaki opublikowany
został Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze
raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.
Wpłaty dokonane na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a Inwestor dokonujący wpłaty, w przypadku
zawieszenia Oferty, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów
poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku
wtórnym. W przypadku zawieszenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie dokonane
zapisy pozostaną ważne, jednakże subskrybenci, którzy złożyli zapisy, będą mieli prawo do uchylenia się od skutków
oświadczeń woli złożonych w związku z dokonanym zapisem w ciągu dwóch dni roboczych od daty udostępnienia Aneksu.
Zwrot dokonanych wpłat na Akcje Oferowane objęte zapisami, co do których uchylono się od skutków złożonego
oświadczenia woli w związku z zawieszeniem Oferty, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta
w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia
woli.

3.5

Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty

Emitent zastrzegł sobie prawo zmiany harmonogramu Oferty.
Zarząd podejmie decyzję o zmianie harmonogramu Oferty, jeśli uzna takie działanie za uzasadnione i zgodne z interesem
Spółki, bez podania przyczyny takiej decyzji.
Informacja o zmianie terminów, w tym nowe terminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu
Aktualizującego, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez
opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17
Rozporządzenia MAR.
W przypadku, gdy zmiana terminów Oferty wynikać będzie z zaistnienia zdarzenia określonego w art. 51 ust. 1 Ustawy
o Ofercie informacja o zmianie terminów, w tym nowe terminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu,
w trybie art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez opublikowanie na
Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia
MAR.
Zmiana harmonogramu może spowodować uniemożliwienie dysponowania przez Inwestorów na pewien czas środkami
finansowymi wpłaconych przez Inwestorów na pokrycie Akcji Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów,
które mogliby osiągnąć lokując te środki w innych instrumentach dostępnych na rynku finansowym.
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3.6

Ryzyko wystąpienia zdarzenia mogącego istotnie negatywnie wpłynąć na
ocenę Akcji

Istnieje ryzyko, że w okresie między udostępnieniem Prospektu do publicznej wiadomości a przydziałem Akcji Oferowanych
Emitent poda do publicznej wiadomości Aneks z informacją o wystąpieniu zdarzenia mogącego istotnie negatywnie wpłynąć
na ocenę Akcji.
W takim przypadku Inwestor, który złożył zapis przed publikacją przedmiotowego Aneksu, może uchylić się od skutków
prawnych złożonych Zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu. Uchylenie się od skutków prawnych
Zapisu następuje poprzez złożenie w dowolnym z punktów obsługi klienta domu maklerskiego lub banku prowadzącego
rachunki papierów wartościowych, w którym został złożony zapis na Akcje Oferowane, odpowiedniego pisemnego
oświadczenia w tym zakresie. Wpłaty dokonane na pokrycie Zapisu zostaną zwrócone przez dom maklerski, w którym dany
Inwestor złożył Zapis lub który otrzymał wpłatę, ale nie doszło jeszcze do złożenia Zapisu, zgodnie z dyspozycją wskazaną
przez subskrybenta w formularzu Zapisu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków
prawnych złożonych Zapisów lub od wskazania sposobu zwrotu wpłaty przez osobę, która nie złożyła jeszcze Zapisu.
Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, o ile Emitent nie wyznaczy
dłuższego terminu. Prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu przysługuje, jeżeli Aneks jest udostępniany
w związku z:
(i)

istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Prospektu, o których Emitent powziął wiadomość przed
dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, lub

(ii)

czynnikami, które zaistniały lub o których Emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału Akcji
Oferowanych.

Złożenie przez Inwestora zapisu i późniejsze uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu, spowoduje
uniemożliwienie dysponowaniem na pewien czas środków finansowych wpłaconych przez Inwestorów na pokrycie Akcji
Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, które mogliby osiągnąć, lokując te środki w innych
instrumentach dostępnych na rynku finansowym.

4 RYZYKA WYNIKAJĄCE Z NARUSZAJĄCYCH LUB NIEZGODNYCH Z PRZEPISAMI
PRAWA LUB REGULACJAMI RYNKU KAPITAŁOWEGO DZIAŁAŃ LUB ZANIECHAŃ
EMITENTA

4.1

Ryzyko niedochowania przez Emitenta odpowiednich wymogów
prawnych skutkujące odmową zatwierdzenia Aneksu lub m.in.:
wstrzymaniem rozpoczęcia Oferty

Zgodnie z art. 51 ust. 4 Ustawy o Ofercie KNF może odmówić zatwierdzenia aneksu do prospektu, w przypadku, gdy nie
odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Odmawiając zatwierdzenia
aneksu do prospektu, KNF może m. in. nakazać na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, odpowiednio do zaistniałej
sytuacji, m.in.: wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej lub przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie ubiegania się
o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu
emisyjnego dotyczącego papierów wartościowych będących przedmiotem tej oferty lub dopuszczenia do tego obrotu.

4.2

Ryzyko naruszenia przez Emitenta przepisów prawa skutkujące zakazem
rozpoczęcia, wstrzymaniem lub przerwaniem Oferty

Na podstawie art. 16 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów
prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub
sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub sprzedającego albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może
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nastąpić, KNF może, z zastrzeżeniem art. 19 Ustawy o Ofercie: (i) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej,
subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub (ii) zakazać
rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia.
W przypadku zastosowania sankcji, o których mowa powyżej, po rozpoczęciu Oferty Inwestorzy powinni liczyć się z ryzykiem
uniemożliwienia dysponowania na pewien czas środków finansowych wpłaconych przez Inwestorów na pokrycie Akcji
Oferowanych i utratę potencjalnych korzyści przez Inwestorów, które mogliby osiągnąć, lokując te środki w innych
instrumentach dostępnych na rynku finansowym.
KNF może również opublikować, na koszt emitenta lub sprzedającego, informację o niezgodnym z prawem działaniu
w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

4.3

Ryzyko naruszenia przez Emitenta w sposób znaczny interesy
Inwestorów lub wystąpienia przesłanek skutkujących zakazem
rozpoczęcia, wstrzymaniem lub przerwaniem Oferty

Na podstawie art. 18 Ustawy o Ofercie, KNF może zastosować środki wskazane powyżej w pkt. 4.2 w przypadku, gdy:
(i) oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty, lub ich
dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów,
(ii) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta, (iii) 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 (iv) 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.

4.4

Ryzyko związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem
obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie, Ustawy o Obrocie lub
Rozporządzenia o Prospekcie

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt. 1) pkt. 3) - 6) Ustawy o Ofercie, w sytuacji gdy Emitent nie wykonuje albo wykonuje
nienależycie obowiązki wynikające z Ustawy o Ofercie lub Rozporządzenia o Prospekcie, KNF może wydać decyzję
o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych Emitenta z obrotu na rynku regulowanym albo
nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.
Z kolei, zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie
obowiązki informacyjne, KNF może (i) wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo, papierów
wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo (ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł albo kwoty
stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu
finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5 000 000 zł, albo (iii) zastosować obie sankcje łącznie.
Z kolei, zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki,
o których mowa w art. 157, art. 158 lub art. 160 Ustawy o Obrocie, w tym w szczególności wynikające z przepisów wydanych
na podstawie art. 160 ust. 5 Ustawy o Obrocie, KNF może (i) wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu
na rynku regulowanym, albo (ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, albo (iii) wydać decyzję o wykluczeniu,
na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, nakładając jednocześnie
karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.
Naruszenie przez Spółkę, osoby zajmujące w nim kierownicze stanowiska lub działające jako członek jego organu wyżej
wskazanych regulacji może w rezultacie negatywnie wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki,
a w konsekwencji na wartość rynkową Akcji.
Ponadto w polskim porządku prawnym od dnia 3 lipca 2016 r. stosuje się, co do zasady, bezpośrednio Rozporządzenie
MAR. Zgodnie z tym aktem, jeżeli osoba prawna dopuszcza się określonych naruszeń prawa rynku kapitałowego
(jak manipulacja lub usiłowanie manipulacji na rynku oraz wykorzystywanie i bezprawne ujawnianie informacji poufnych)
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organy państwowe mogą nałożyć na nią administracyjne sankcje pieniężne w wysokości, co najmniej równowartości 15 mln
EUR (lub 15% całkowitych rocznych obrotów podmiotu dominującego najwyższego szczebla).

4.5

Ryzyko związane z naruszeniem przepisów w związku z prowadzeniem
akcji promocyjnej

Ustawa o Ofercie Publicznej zawiera także postanowienia dotyczące kampanii promocyjnych prowadzonych przez Spółkę
w związku z Ofertą. Jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia
akcji promocyjnej może ona:
(i)

nakazać wstrzymanie rozpoczęcia akcji promocyjnej lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10
dni roboczych, w celu usunięcia wskazanych przez KNF nieprawidłowości, lub

(ii)

zakazać prowadzenia akcji promocyjnej, w szczególności w przypadku gdy emitent uchyla się od usunięcia
wskazanych przez KNF nieprawidłowości w terminie wskazanym powyżej lub treść materiałów promocyjnych lub
reklamowych narusza przepisy prawa, lub

(iii)

opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem prowadzeniu akcji promocyjnej, wskazując
naruszenia prawa.

Dodatkowo, jeżeli KNF stwierdzi naruszenie obowiązków wynikających z regulacji dotyczących zasad prowadzenia akcji
promocyjnej KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.
W przypadku niestosowania się przez emitenta do środków zawartych w punkcie (i) lub (ii) powyżej, KNF może również
nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 5 000 000 zł. Emitent nie może wykluczyć zastosowania w stosunku do
niego ww. sankcji przez KNF, a zaistnienie takiego zdarzenia może niekorzystanie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta
lub Grupy.

5 RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI
5.1

Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia Jednostkowych Praw
Poboru, PDA lub Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym
(rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW

Wprowadzenie Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu giełdowego na rynku oficjalnych
notowań giełdowych (rynek podstawowy GPW) wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań
giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku („Rozporządzenie o Rynku
Oficjalnych Notowań") oraz Regulaminie GPW i wymaga decyzji zarządu GPW. Zarząd GPW może odmówić dopuszczenia
PDA lub Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez, jeżeli warunki
określone w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań lub Regulaminie GPW nie zostaną spełnione.
Istnieje ryzyko, iż Spółka może nie spełnić kryteriów zawartych w Rozporządzeniu o Rynku Oficjalnych Notowań oraz
Regulaminie GPW, a także nie uzyskać zgody Zarządu GPW co w konsekwencji może doprowadzi do sytuacji,
że Jednostkowe Prawa Poboru, PDA lub Akcje Oferowane nie zostaną wprowadzone do obrotu na GPW a to może mieć
negatywny wpływ na ich płynność.
Zarząd Spółki zamierza ubiegać się o dopuszczenie Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu
na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Na Datę Prospektu Zarząd Spółki nie ma wiedzy
o jakichkolwiek czynnikach, które mogłyby doprowadzić do wydania negatywnej decyzji Zarządu GPW lub o zdarzeniach,
które mogłyby przeszkodzić w dopuszczeniu Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji Oferowanych do obrotu na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW.
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5.2

Ryzyko zawieszenia obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub
Akcjami Oferowanymi na GPW

Zgodnie z §30 Regulaminu GPW, zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres do trzech
miesięcy:
1)

na wniosek emitenta,

2)

jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

3)

jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące na giełdzie.

Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc na żądanie KNF zgłoszone
zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi
instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego
funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów,
na żądanie KNF, spółka prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie
dłuższy niż miesiąc.
Spółka nie może zagwarantować, że obrót Jednostkowymi Prawami Poboru, PDA lub Akcjami Oferowanymi nie zostanie
zawieszony zgodnie ze wskazanymi powyżej regulacjami.

5.3

Ryzyko wykluczenia Akcji z obrotu na rynku regulowanym

Zgodnie z §31 ust. 1 Regulaminu GPW, zarząd GPW obligatoryjnie wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
1)

jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,

2)

na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie,

3)

w przypadku zniesienia ich dematerializacji,

4)

w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.

Zgodnie z §31 ust. 2 Regulaminu GPW, zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
1)

jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w §31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW warunek, warunki dopuszczenia
do obrotu giełdowego na danym rynku,

2)

jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,

3)

na wniosek emitenta, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu giełdowego na wniosek emitenta
zarząd GPW może uzależnić od spełnienia dodatkowych warunków,

4)

wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości
z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,

5)

jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,

6)

wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu,

7)

jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie
finansowym,

8)

wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
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9)

wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Spółka nie może zagwarantować, że Akcje nie zostaną wykluczone z obrotu na GPW zgodnie ze wskazanymi powyżej
regulacjami.

5.4

Ryzyko wahań ceny Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz Akcji

Ceny akcji oraz wielkość obrotu akcjami spółek notowanych na GPW ulegają okresowym zmianom, co może mieć istotny
niekorzystny wpływ na kurs notowań Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji Istniejących.
Na cenę rynkową Jednostkowych Praw Poboru, PDA i Akcji Istniejących na GPW mogą mieć wpływ także inne czynniki, na
które Spółka nie będzie miała wpływu. Za takie czynniki należy uznać ogólne tendencje gospodarcze, zmiany w sytuacji na
rynkach papierów wartościowych w Polsce i innych krajach, zmiany w przepisach prawa i innych regulacjach w Polsce i Unii
Europejskiej, potencjalna i faktyczna sprzedaż dużej liczby wskazanych instrumentów finansowych na rynku wtórnym, zmiany
prognoz dokonywane przez analityków rynków finansowych oraz faktyczne lub prognozowane zmiany w działalności, sytuacji
finansowej i wynikach operacyjnych Grupy.
Ponadto samo dopuszczenie Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych do obrotu na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW nie zapewni ich płynności. Brak odpowiedniego poziomu
obrotów Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych może istotnie negatywnie wpłynąć na płynność
i cenę rynkową Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych. Co więcej, cena rynkowa Akcji Oferowanych
może spaść poniżej Ceny Emisyjnej dla Akcji Oferowanych. Gdyby tak się stało, Akcjonariusze wykonujący swoje prawa
w ramach Oferty poniosą w rezultacie bezpośrednią stratę. Jednocześnie, po wykonaniu swoich praw, Akcjonariusze być
może nie będą w stanie sprzedać swoich nowych Akcji Oferowanych po cenie równej lub większej niż Cena Emisyjna tych
akcji. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że cena rynkowa Jednostkowych Praw Poboru i Praw do Akcji zależy od ceny Akcji
Istniejących, znaczny spadek ceny rynkowej Akcji Istniejących wpłynąłby negatywnie na cenę rynkową Jednostkowych Praw
Poboru i Praw do Akcji.
Akcjonariusze decydujący się nie wykonywać swoich Jednostkowych Praw Poboru mogą również je sprzedać lub przenieść.
W przypadku, gdy cena Akcji Istniejących spadnie w sposób znaczący, Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji
mogą stać się bezwartościowe, a istniejący akcjonariusze, którzy zdecydowali się nie sprzedawać i nie przenosić swoich
praw, poniosą stratę.
Jeżeli cena Akcji w publicznym obrocie rynkowym spadnie poniżej Ceny Emisyjnej, inwestorzy, którzy nabyli Jednostkowe
Prawa Poboru lub Prawa do Akcji na rynku wtórnym, poniosą w rezultacie stratę. Spółka nie jest w stanie zagwarantować,
że ceny wskazanych powyżej instrumentów finansowych nie będą podlegać wahaniom.
Na Datę Prospektu Emitent nie planował podejmowania działań stabilizacyjnych.

5.5

Ryzyko, iż nie będzie istniał aktywny rynek obrotu lub że będzie istniała
wystarczająca płynność obrotu Jednostkowych Praw Poboru, PDA oraz
Akcji

Rynek papierów wartościowych w Polsce cechuje ogólnie niska płynność.
Nie istnieje ustalony rynek obrotu Jednostkowymi Prawami Poboru i Prawami do Akcji umożliwiającymi subskrybowanie Akcji
Oferowanych. Założeniem Spółki jest, aby Jednostkowe Prawa Poboru i Prawa do Akcji oraz Akcje Oferowane zostały
dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań (rynek podstawowy) na GPW.
Posiadacze Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Oferowanych będą mogli wtedy spieniężyć swoje
inwestycje poprzez sprzedaż na odpowiednich rynkach obrotu. Mogą jednak powstać problemy związane z płynnością
i zlecenia sprzedaży mogą nie pozyskać odpowiedniej liczby odpowiadających im zleceń zakupu.
Spółka nie można zapewnić posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru i Praw do Akcji, że rozwinie się aktywny rynek obrotu
takimi prawami na GPW lub że rozwinie się rynek obrotu pozagiełdowego Jednostkowymi Prawami Poboru i Prawami
do Akcji lub będzie istniała wystarczająca płynność takich praw po ich dopuszczeniu do obrotu na GPW.
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Spółka nie jest w stanie zagwarantować aktywnego i płynnego rynku Akcji Oferowanych
Spółka nie jest też w stanie oszacować zainteresowania Inwestorów Akcjami Oferowanymi.

5.6

Ryzyko poniesienia straty i spadku posiadanego przez Akcjonariuszy
udziału w kapitale zakładowym Spółki

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru na rynku wtórnym jest dokonywany wyłącznie na ryzyko potencjalnych nabywców
Jednostkowych Praw Poboru. W przypadku, gdy emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku Jednostkowe Prawa
Poboru wygasną, jednak dokonane wcześniej transakcje sprzedaży Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym
pozostaną w mocy i nie będzie w zasadzie możliwe uchylenie się od skutków zawartych transakcji nabycia tych praw.
Wyjątkami pozwalającymi się uchylić od skutków prawnych zawarcia transakcji jest wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych
uprawniających do uchylenia się od skutków prawnych czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, przy
czym w przypadku transakcji na GPW uchylenie się od skutków prawnych tych transakcji nie będzie możliwe.
Należy podkreślić, że nabywcom Jednostkowych Praw Poboru nie przysługuje odszkodowanie lub zwrot wydatków
poniesionych w związku z wygaśnięciem Jednostkowych Praw Poboru lub też w związku z zawartymi transakcjami
dotyczącymi tych praw, w tym w szczególności nie będzie przysługiwał zwrot ceny nabycia takich Jednostkowych Praw
Poboru lub prowizji maklerskich.

5.7

Ryzyko dla zagranicznych inwestorów w zakresie wartość
Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych
związane z wahaniami kursów walut

Walutą notowań Akcji Istniejących, a więc również Jednostkowych Praw Poboru, Praw do Akcji i Akcji Oferowanych
notowanych na GPW jest złoty (PLN). Wobec tego wpłaty na Akcje Oferowane wnoszone przez inwestorów zagranicznych
będą dokonywane w złotych, co zasadniczo będzie się wiązało z koniecznością wymiany waluty na złote według
określonego kursu wymiany, który może być inny niż kurs utrzymujący się w przeszłości.
Wszelkie wypłaty związane z Akcjami, w tym kwoty wypłacane z tytułu dywidendy oraz cena nabycia i sprzedaży Akcji
Istniejących na rynku regulowanym będą dokonywane w PLN. Aprecjacja PLN wobec walut obcych może w negatywny
sposób wpłynąć na równowartość w walutach obcych kwoty wypłacanej w związku z Akcjami Istniejącymi, w tym kwoty
wypłacanej z tytułu dywidendy z Akcji Istniejących oraz ceny nabycia i sprzedaży Akcji Istniejących na rynku regulowanym
W konsekwencji stopa zwrotu z inwestycji w Akcje będzie zależna nie tylko od zmiany kursu Akcji w okresie inwestycji, ale
także od zmian kursu waluty krajowej danego inwestora względem PLN. Ryzyko kursowe będzie dotyczyć zatem wszelkich
wypłat gotówkowych dokonywanych w związku z Akcjami, które, jeżeli zostaną uchwalone, będą dokonywane w PLN.

5.8

Ryzyko związane z nieobjęciem wszystkich Akcji Oferowanych
i niepozyskaniem wystarczających środków na realizację celów
emisyjnych

W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Oferowanych może wystąpić sytuacja, że środki pochodzące z Oferty okażą się
niewystarczające na realizację wszystkich zakładanych celów emisyjnych. Realizacja celów emisyjnych będzie dostosowana
do wielkości pozyskanych przez Emitenta środków z Oferty.
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CZĘŚĆ III – DOKUMENT REJESTRACYJNY
1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE
1.1. Emitent
1.1.1. Informacje o Emitencie
Firma:

Open Finance Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Telefon:

(+ 48 22) 427 47 00

Fax:

(+ 48 22) 276 20 75

Adres e-mail:

kontakt@open.pl

Strona www:

www.open.pl

1.1.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta
Osoby działające w imieniu Emitenta:
Przemysław Guberow

-

Prezes Zarządu

Magdalena Łukaszewicz

-

Członek Zarządu

1.1.3. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie,
działających w imieniu Emitenta
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie.
Działając w imieniu Emitenta oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności by
zapewnić taki stan, informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz,
że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.
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1.2. Oferujący
1.2.1. Informacje o Oferującym
Firma:

Noble Securities Spółka Akcyjna

Adres siedziby:

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Telefon:

(+ 48 22) 244 13 03

Fax:

(+ 48 12) 411 17 66

Adres e-mail:

biuro@noblesecurities.pl

Strona www:

www.noblesecurities.pl

1.2.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego
W imieniu Oferującego Noble Securities działają następujące osoby fizyczne:
Dominik Ucieklak -

Prezes Zarządu

Mariusz Latek

Wiceprezes Zarządu

-

1.2.3. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie,
działających w imieniu Oferującego
Oferujący uczestniczył w sporządzeniu następujących części Prospektu:
Czynniki Ryzyka:


3-5.

Dokument Rejestracyjny:


1.2, 2, 3, 5.2, 6.1-6.3, 6.5, 8, 9, 16.1-16.6, 16.9, 19, 20.

Dokument Ofertowy:


3.1, 3.2, 3.3.1, 3.4, 4.1-4.7, 5-10.

Działając w imieniu Oferującego oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności,
by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzanie których jest odpowiedzialny Oferujący są
prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.
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1.3. Domański Zakrzewski Palinka sp. k. – doradca prawny
1.3.1. Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Firma:

Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa

Adres siedziby:

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

Telefon:

(+ 48 22) 557 76 00

Fax:

(+ 48 22) 557 76 01

Adres e-mail:

dzp@dzp.pl

Strona www:

www.dzp.pl

1.3.2. Osoby fizyczne działające w imieniu Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka Spółka Komandytowa działa następująca osoba fizyczna:
Andrzej Foltyn - Komplementariusz

1.3.3. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie,
działających w imieniu Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
Domański Zakrzewski Palinka sp. k. uczestniczyła w sporządzeniu następujących części Prospektu:
Dokument Rejestracyjny:


1.3, 5.1, 6.4, 7, 10-15, 16.7, 16.8, 17, 18.

Dokument Ofertowy:


3.3.2, 4.8, 4.9.

Działając w imieniu Domański Zakrzewski Palinka sp. k. niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy
dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których
jest odpowiedzialny Domański Zakrzewski Palinka sp. k., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

Andrzej Foltyn
Komplementariusz
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2 BIEGLI REWIDENCI
2.1. Podmiot uprawniony do badania historycznych informacji finansowych
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za rok 2015 przeprowadził Deloitte Polska Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa, podmiot wpisany
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych
Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 73.
W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. badanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2015 r. sporządzonego zgodnie z MSSF przeprowadził oraz podpisał Paweł Nowosadko – Kluczowy Biegły
Rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym
90119.

2.2. Zmiany biegłych rewidentów
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi nie było przypadku odmowy przez biegłego rewidenta wyrażenia
opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wydania opinii negatywnej lub wydania opinii z zastrzeżeniem. W okresie
objętym historycznymi informacjami finansowymi nie nastąpiła zmiana biegłego rewidenta.

3 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA
Zaprezentowane poniżej wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Emitenta za 2015 roku opracowane zostały na
podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzone zgodnie
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez UE, śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r., które zostało
poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta
za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r., które nie było badane ani nie było poddane przeglądowi przez
biegłego rewidenta.

Tabela. Wybrane dane z rachunku zysków i strat Emitenta za lata 2014-2015 oraz I półrocze 2016 r. i I półrocze 2015
r. oraz za 3 kwartały 2016 r. (w tys. zł)

[w tys. zł]
Przychody ze sprzedaży

01.0130.09.2016

01.0130.09.2015

01.0130.06.2016

01.0130.06.2015

01.0131.12.2015

01.0131.12.2014

skonsolidowane
niebadane

skonsolidowane
niebadane

skonsolidowane
niebadane

skonsolidowane
niebadane

skonsolidowane
badane

skonsolidowane
badane

266 482

273 502

175 202

180 284

370 870

339 840

Koszty działalności operacyjnej

311 115

247 942

211 341

162 495

336 556

332 524

Zysk brutto ze sprzedaży

-44 633

25 560

-36 139

17 789

34 314

7 316

5 480

9 090

3 987

5 738

10 380

14 357

Pozostałe koszty operacyjne

20 309

9 417

17 660

6 077

12 546

20 818

Zysk z działalności operacyjnej

855

Pozostałe przychody operacyjne

-59 462

25 233

-49 812

17 450

32 148

Przychody finansowe

6 438

1 077

241

951

1 218

820

Udział w zysku jednostek stowarzyszonych

6 353

12 066

4 771

6 855

15 765

14 812

Wynik z tytułu utraty kontroli w jednostce zależnej
Koszty finansowe
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Zysk netto

-

-

-

-

-

25 936

6 484

7 258

4 188

4 855

9 313

9 455

-53 155

31 118

-48 988

20 401

39 819

32 968

-9 343

4 547

-8 716

3 072

5 762

4 080

-43 812

26 571

-40 272

17 329

34 057

28 888

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2015 rok, I półrocze 2016 r. oraz 3 kwartały 2016 r.
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Tabela. Wybrane dane bilansowe Emitenta za lata 2014-2015, na dzień 30 czerwca 2016 r. oraz na dzień 30 września
2016 r. (w tys. zł)
[w tys. zł]

30.09.2016

30.06.2016

skonsolidowane
niebadane

31.12.2015

skonsolidowane
niebadane

31.12.2014

skonsolidowane
badane

skonsolidowane
badane

AKTYWA
Aktywa trwałe

489 702

496 239

524 951

8 887

9 093

11 903

19 785

Wartości niematerialne

305 926

315 842

371 454

358 565

Inwestycja w jednostce stowarzyszonej

128 690

127 111

101 350

86 026

Rzeczowe aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne

504 101

8 467

8 467

8 440

8 381

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

34 339

32 690

28 950

28 384

Pozostałe należności długoterminowe

2 187

1 776

1 626

2 957

Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe

1 207

1 260

1 228

3

126 943

103 115

110 922

126 541

44 838

46 672

47 904

47 096

875

874

810

790

2 419

3 139

3 159

18 439

29 215

31 612

33 178

34 287

7 150

1 111

1 104

1 106

Aktywa obrotowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne
Pozostałe finansowe aktywa krótkoterminowe
Pozostałe niefinansowe aktywa krótkoterminowe

20 956

2 542

3 474

8 808

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

21 490

17 165

21 293

16 015

616 645

599 354

635 873

630 642

361 591

349 951

392 507

370 704

AKTYWA RAZEM

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny
Kapitał podstawowy

543

543

543

543

291 617

302 684

276 901

283 061

69 431

46 724

115 063

87 100

7 246

4 035

4 963

5 428

Kapitał własny razem

368 837

353 986

397 470

376 132

Zobowiązania długoterminowe

123 570

125 569

110 162

43 716

9 261

9 329

16 190

14 209

38

38

38

62

1 287

454

570

544

Wyemitowane obligacji – część długoterminowa

112 984

115 748

93 364

28 901

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego –
część krótkoterminowa
Wyemitowane obligacje – część krótkoterminowa

124 238

119 799

128 241

210 794

12 500

13 454

14 588

13 634

13 922

10 598

35 240

114 012

3

3

3

4

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

18 024

22 817

17 178

16 688

Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia

31 173

26 199

34 396

46 504

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

447

415

481

390

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania niefinansowe

48 169

46 314

26 355

19 562

Zobowiązania razem

247 808

245 368

238 403

254 510

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

616 645

599 354

635 873

630 642

Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy – część długoterminowa
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego – część długoterminowa

Rezerwy – część krótkoterminowa

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2015 rok, I półrocze 2016 r. oraz 3 kwartały 2016 r.
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4 CZYNNIKI RYZYKA
Czynniki ryzyka opisane zostały w Części II Prospektu.

5 INFORMACJE O EMITENCIE
5.1 Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta
Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta
Nazwa (firma):

Open Finance Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: Open Finance S.A.
Miejsce i data rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny oraz czas, na jaki został utworzony
Na Datę Prospektu Emitent jest wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000196186. Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 25 lutego 2004 roku na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (WA.XX NS-REJ.KRS/3250/04/32).
Zgodnie z §4 Statutu czas trwania Emitenta jest nieograniczony.
Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa na podstawie, których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj
siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby:
Siedziba:

Warszawa

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Adres:

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Numer telefonu:

tel. +48 22 427 47 00

Numer telefaksu:

fax. +48 22 276 20 75

Poczta elektroniczna:

kontakt@open.pl

Strona internetowa:

www.open.pl

REGON:

015672908

NIP:

5213280836

Emitent działa na podstawie przepisów KSH oraz swojego Statutu.
Statutowy opis przedmiotu i celu działalności Emitenta
Przedmiot działalności Emitenta opisany jest w §6 ust. 1 Statutu.
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1)

Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

2)

Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

3)

Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

4)

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń
i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),

5)

Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),

6)

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
(PKD 66.19.Z),

7)

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),

8)

Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

9)

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

10) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
11) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
12) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z ),
13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
14) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
15) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
16) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
17) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD
73.12.C),
18) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
19) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
20) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
21) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
22) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
23) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
25) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z).
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5.2 Inwestycje
5.2.1

Opis głównych inwestycji dokonanych od daty ostatnio opublikowanego
sprawozdania finansowego

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Emitent zawarł z Getin Noble Bank S.A. umowę nabycia 9 993 akcji imiennych,
nieuprzywilejowanych Noble Funds TFI S.A. stanowiących 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds TFI S.A.
Nabycie akcji nastąpiło za kwotę 20 976 905,88 zł. Emitent nabył 9,99% pakiet akcji Noble Funds TFI S.A. w celach
inwestycyjnych aby w długoterminowym okresie uzyskiwać wpływ z dywidend. Emitent zobowiązał się zapłacić cenę za
akcje Noble Funds TFI S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., z tym, że w poniżej określonych
terminach Emitent płacić będzie raty ceny za akcje w następujących wysokościach:
a)

do dnia 30 kwietnia 2017 r. kwotę 4 000 000 zł powiększoną o kwotę 181 972,60 zł tytułem wynagrodzenia za
udzielenie odroczonego terminu płatności;

b)

do dnia 30 października 2017 r. kwotę 4 000 000 zł powiększoną o kwotę 272 219,18 zł tytułem wynagrodzenia za
udzielenie odroczonego terminu płatności;

c)

do dnia 30 kwietnia 2018 r. kwotę 4 000 000 zł powiększoną o kwotę 361 972,60 zł tytułem wynagrodzenia za
udzielenie odroczonego terminu płatności;

d)

do dnia 30 października 2018 r. kwotę 4 000 000 powiększoną o kwotę 452 219,18 zł tytułem wynagrodzenia za
udzielnie odroczonego terminu płatności;

e)

do dnia 30 kwietnia 2019 r. pozostałą kwotę tj. 4 976 905,88 zł powiększoną o kwotę 674 336,66 zł tytułem
wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.

Mając na uwadze odroczone terminy płatności za akcje Noble Funds TFI S.A., Emitent oraz Getin Noble Bank S.A. zawarły
umowę zastawu na akcjach Noble Funds TFI S.A. w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania Emitenta, co do płatności
ceny za nabyte akcje oraz wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności. Przedmiotem umowy zastawu są
9 993 akcje zwykłe imienne, nieuprzywilejowane spółki Noble Funds TFI S.A., stanowiące w sumie 9,99% w kapitale
zakładowym Noble Funds TFI S.A. Zastawnikowi nie przysługują prawa majątkowe związane z akcjami, tzn. nie jest on
uprawniony do dywidendy związanej z posiadaniem akcji za okres, w którym trwa zabezpieczenie w postaci zastawu
ustanowionego na mocy umowy zastawu. Zastawnikowi nie przysługują prawa korporacyjne związane z akcjami, tzn. nie jest
on uprawniony do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Noble Funds TFI S.A. w okresie, w którym trwa
zabezpieczenie w postaci ustanowionego zastawu.
W dniu 29 kwietnia 2016 r. Open Life TUŻ S.A., jednostka stowarzyszona Emitenta, nabyła 9,99% akcji Noble Funds TFI
S.A. W związku z tym łączny udział Grupy w kapitale spółki Noble Funds TFI S.A. wynosi 14,89%.
Emitent planuje dokonać spłaty zobowiązań z tytułu nabytego pakietu 9,99% akcji spółki Noble Funds TFI S.A. oraz z tytułu
wynagrodzenia za odroczenie płatności za w/w akcje z wygenerowanych przypływów pieniężnych z działalności operacyjnej.
Płatności za pakiet 9,99% akcji zostaną przez Emitenta ujęte w przepływach z działalności inwestycyjnej.
Do prowadzenia działalności marketingowej i sprzedażowej Grupa wykorzystuje bazy danych klientów, które nabywane są
od podmiotów zewnętrznych. W okresie 6 miesięcy 2016 roku Grupa skapitalizowała koszty nabywanych baz danych
Klientów w kwocie 8 418 tys. zł, a ich amortyzacja wyniosła 51 683 tys. zł.
Poza powyżej wymienionymi inwestycjami w 2016 roku do Daty Prospektu Grupa nie prowadziła innych głównych inwestycji.

5.2.2

Opis obecnie prowadzonych głównych inwestycji Emitenta

Obecnie Grupa nie prowadzi istotnych inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne lub inwestycji
kapitałowych.
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5.2.3

Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których
jego organy zarządzające podjęły już wiążące zobowiązania

Emitent w uzgodnieniu z Getin Noble Bank S.A. planują połączenie spółek Open Finance TFI S.A. oraz Noble Funds TFI
S.A. Połączenie stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. ma nastąpić z końcem pierwszego kwartału 2017 roku poprzez
przeniesienie całego majątku Open Finance TFI S.A. na Noble Funds TFI S.A. (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym
podwyższeniem kapitału zakładowego Noble Funds TFI S.A. poprzez nową emisję akcji, które Noble Funds TFI S.A. przyzna
akcjonariuszom Open Finance TFI S.A., w tym Open Finance S.A. W związku z połączeniem, akcjonariuszom Open Finance
TFI S.A. zostaną przyznane akcje Noble Funds TFI S.A. w następującym stosunku: za 63,8174931 akcji Open Finance TFI
S.A. o wartości nominalnej 1 złoty każda przyznana zostanie 1 akcja Noble Funds TFI S.A. o wartości nominalnej 5 złotych.
Po połączeniu Open Finance S.A. będzie posiadał 37,38% udział w kapitale zakładowym Noble Funds TFI S.A. i w swoim
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym będzie wykazywał tę inwestycję jako inwestycję w jednostkę stowarzyszoną
i ujmował ją metodą praw własności. Gdyby połączenie miało miejsce na dzień 30 czerwca 2016 roku, w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Open Finance S.A. zaszłyby następujące zmiany:
 skonsolidowana suma bilansowa wzrosłaby o 123 mln zł poprzez wzrost wartości pozycji bilansowej „Inwestycja
w jednostce stowarzyszonej” jako efekt wyceny 37,38% udziału w połączonym podmiocie do wartości godziwej;
wartość godziwa połączonego podmiotu została ustalona na podstawie niezależnej wyceny przygotowanej przez
podmiot zewnętrzny (niezależny od Emitenta i spółek z nim powiązanych)1;
 skonsolidowany zysk netto połączonego podmiotu za okres 6 miesięcy kończących się 30 czerwca 2016 roku
przypadający w udziale dla Open Finance S.A nie uległby istotnej zmianie – za pierwsze półrocze 2016 roku, Open
Finance S.A. skonsolidował 69,18% zysku netto Open Finance TFI S.A. w kwocie 7.331 tys. zł, gdyby połączenie miało
miejsce na dzień 1 stycznia 2016 roku Open Finance skonsolidowałby w tym okresie zysk w wysokości 7.741 tys. zł
Poza powyższym na Datę Prospektu Grupa nie podjęła wiążących zobowiązań co do przyszłych inwestycji.

6 ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI
6.1 Działalność podstawowa
6.1.1

Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz
rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności operacyjnej

Emitent specjalizuje się w świadczeniu usług pośrednictwa finansowego. Kluczowym wyróżnikiem modelu działania Emitenta
jest udostępnianie szerokiej i selektywnie dobranej oferty rynkowej – złożonej z różnych produktów podmiotów rynku
finansowego. Taki model działania określa się mianem otwartej architektury (ang. open architecture lub open platform). Jest
on powszechny w krajach wysoko rozwiniętych.
W związku z przyjętym modelem działania podstawowymi kierunkami aktywności Grupy są:


przygotowanie i oferowanie wyselekcjonowanych produktów inwestycyjnych i kredytowych,



wsparcie merytoryczne klienta w rozpoznaniu dostępnych możliwości inwestycyjnych w celu podjęcia przez niego
optymalnej decyzji finansowej zgodnej z jego potrzebami.

Emitent jest liderem polskiego rynku pośrednictwa finansowego pod względem wartości sprzedaży, w zakresie produktów
inwestycyjnych jak i kredytowych (na podstawie danych Związku Firm Doradztwa Finansowego).

Przed połączeniem Open Finance TFI S.A. oraz Noble Funds TFI S.A. Open Finance S.A. posiada 9,99% akcji Noble Funds TFI S.A. o wartości
20 987 tys. zł oraz 76,25% akcji Open Finance TFI S.A. o wartości 16 954 tys. zł. Po połączeniu Open Finance S.A. będzie posiadał 40,65% akcji
w podmiocie powstałym po połączeniu Noble Funds TFI S.A. oraz Open Finance TFI S.A. o wartości bilansowej 161 665 tys. zł (397 700 tys. zł x 40,65%).
W związku z powyższym suma bilansowa wykazana w pozycji „Inwestycja w jednostce stowarzyszonej” wzroście o 123 724 tys. zł (161 665 tys. zł
skorygowana (pomniejszoną) o wartość bilansową przed połączeniem tj. 37 941 tys. zł (9,99% akcji Noble Funds TFI S.A. o wartości 20 987 tys. zł oraz
76,25% akcji Open Finance TFI S.A. o wartości 16 954 tys. zł).
1
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Grupa doradza swoim klientom w nabywaniu przez nich produktów od współpracujących z Grupą podmiotów sektora
finansowego, tj. banków, towarzystw ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, firm zarządzających
zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi oraz domu maklerskiego, a także w zakresie pośrednictwa nieruchomościowego.
Sprzedaż produktów instytucji finansowych realizowana jest przez doradców Grupy, którzy pomagają klientom
indywidulanym dokonać wyboru optymalnych produktów inwestycyjnych. Doradcy finansowi Grupy to przeszkoleni
specjaliści w zakresie finansów osobistych. Świadcząc usługi pośrednictwa, koncentrują się na budowie długoterminowych
relacji z klientami. W zakresie produktów inwestycyjnych doradcy finansowi w szczególności pomagają określić obecne
i przyszłe potrzeby finansowe, wybrać odpowiednie formy lokowania środków, przygotować strategię dotyczącą
oszczędzania lub lokowania środków w produkty inwestycyjne, w zależności od potrzeb Klienta, akceptowanego przez niego
horyzontu inwestycyjnego oraz poziomu ryzyka inwestycyjnego.
Obszary działalności w zakresie produktów inwestycyjnych
Pośrednictwo ubezpieczeniowe
Zgodnie z przepisami regulującymi działalność ubezpieczeniową, w szczególności Ustawą o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej, dopuszczalne jest wykonywanie przez pośredników czynności w imieniu lub na rzecz zakładu
ubezpieczeń, polegające m.in. na: pozyskiwaniu Klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do
zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu
umów ubezpieczenia (działalność agencyjna). Za agentów ubezpieczeniowych uznaje się osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego, które podpisały umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i zostały
wpisane do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez KNF.
Emitent jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru agentów ubezpieczeniowych i w zakresie określonym
w przepisach prawa wykonuje w imieniu lub na rzecz zakładów ubezpieczeń czynności.
Pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych, za zezwoleniem KNF jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach
EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo
członkowskie lub państwo należące do EEA, mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub
miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego niż podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim.
Taki podmiot nie przyjmuje wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, nie otrzymuje i nie przekazuje
wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie przechowuje jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych
osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za pośrednictwem tego podmiotu.
Ponadto podmiot ten przekazuje zlecenia nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa wyłącznie
do funduszu inwestycyjnego, funduszu zagranicznego, innej instytucji wspólnego inwestowania, firmy inwestycyjnej, banku
lub instytucji kredytowej lub oddziału firmy inwestycyjnej posiadającej siedzibę w państwie trzecim lub oddziału banku
zagranicznego. Podmiot taki jest uprawniony także do świadczenia nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu
do jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, w zakresie których podmiot ten
posiada zezwolenie na pośredniczenie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń.
Na mocy decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 11 października 2004 r. (zmienionej decyzją z dnia 12
sierpnia 2005 r.) Emitent posiada zezwolenie na pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy
zagranicznych.
Agent firmy inwestycyjnej
Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. firma inwestycyjna może
w drodze pisemnej umowy powierzyć m.in. osobie prawnej wykonywanie stałe lub okresowe w imieniu i na rachunek tej firmy
inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną. Na podstawie tej
umowy agent firmy inwestycyjnej może wykonywać czynności związane z zawieraniem umów o świadczenie usług przez
firmę inwestycyjną lub umożliwiające realizację tych umów, w szczególności polegające na doradzaniu klientowi lub
potencjalnemu klientowi w zakresie instrumentów finansowych lub usług danej firmy inwestycyjnej, przyjmowaniu zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz odbieraniu innych oświadczeń woli dla firmy inwestycyjnej.
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Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez agenta firmy inwestycyjnej określony jest w umowie zawartej przez
niego z firmą inwestycyjną. Ustawa zakazuje agentowi przy wykonywaniu czynności na rzecz firmy inwestycyjnej
przyjmowania jakichkolwiek wpłat oraz dokonywania jakichkolwiek wypłat w stosunku do osób, dla których firma
inwestycyjna świadczy usługi. Jeden podmiot nie może wykonywać czynności agenta firmy inwestycyjnej na rzecz więcej niż
jednej firmy inwestycyjnej.
Spółka została z dniem 16 maja 2006 roku wpisana do rejestru agentów firm inwestycyjnych.
W dniu 16 lipca 2009 roku Emitent zawarł z domem maklerskim Noble Securities umowę agencyjną, zmienioną aneksem
z dnia 10 czerwca 2010 roku, na podstawie której Spółka będzie świadczyła usługi agenta Noble Securities.
Na Datę Prospektu w segmencie produktów inwestycyjnych Spółka współpracuje z 6 towarzystwami ubezpieczeniowymi,
z 17 towarzystwami funduszy inwestycyjnych, w tym z 3 podmiotami zagranicznymi oferującymi tytuły uczestnictwa
w funduszach inwestycyjnych, 1 bankiem i 1 domem maklerskim. Open Finance jest jednym z niewielu pośredników
finansowych, mogących zaoferować klientom tak szeroki wachlarz rozwiązań inwestycyjnych.
Podmioty rynku finansowego, których produkty inwestycyjne oferuje Spółka:
Towarzystwa Ubezpieczeń:
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych:
Open Finance TFI S.A.
Noble Funds S.A.
AXA TFI S.A.
Allianz TFI S.A.
BPH TFI S.A.
Caspar TFI S.A.
NN Investment Partners TFI S.A.
Investors TFI S.A.
Legg Mason TFI S.A.
Millennium TFI S.A.
Opera TFI S.A.
Skarbiec TFI S.A.
ALTUS TFI S.A.
Superfund TFI S.A.
Black Rock Investment Management Limited
Franklin Templeton Investments
Fidelity International Limited
Banki:
Getin Noble Bank S.A.
Dom Maklerski:
Noble Securities S.A.
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Emitent nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi.
Na Datę Prospektu Spółka oferuje swoim klientom pośrednictwo przy wyborze najodpowiedniejszej oferty w zakresie
produktów inwestycyjnych, tj. plany oszczędnościowe (w tym z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), jednorazowe
produkty inwestycyjne (tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, obligacje,
certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych) oraz produkty depozytowe (lokaty bankowe).
Podział i opis gałęzi produktowych
Plany oszczędnościowe (produkty regularnego oszczędzania)
Plany oszczędnościowe to produkty o stosunkowo długim horyzoncie czasowym inwestycji (najczęściej do 10 lat), gdzie
wpłaty są uiszczane regularnie (np. co miesiąc). Plany oszczędnościowe przyjmują formę ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ang. unit-linked) i mają na celu połączenie ochrony ubezpieczeniowej
z możliwością inwestowania środków finansowych. Środki pochodzące ze składki lokowane są w ubezpieczeniowych
funduszach kapitałowych oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń, inwestujących w tytuły uczestnictwa lub certyfikaty
funduszy inwestycyjnych. Cechą charakterystyczną ubezpieczenia jest ponoszenie ryzyka inwestycji przez nabywcę takiego
produktu. Zyski z inwestycji w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym opodatkowane
są podatkiem od zysków kapitałowych. Zakresem takiego ubezpieczenia objęty jest zgon ubezpieczonego i opcjonalnie
dożycie do końca okresu ubezpieczenia dla ubezpieczeń zawieranych na czas określony.
Jednorazowe produkty inwestycyjne
Jednorazowe produkty inwestycyjne, w sprzedaży których pośredniczy Spółka, są alternatywnymi względem programów
oszczędnościowych sposobami inwestowania środków finansowych. Inaczej niż w programach oszczędnościowych
inwestycja dokonywana jest co do zasady jednorazowo. Produktami zaliczanymi do tej grupy są: jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, obligacje, certyfikaty funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz ubezpieczenia na życie
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ang. unit-linked), w których składka jest uiszczana jednorazowo (w części
produktów możliwe jest dobrowolne dokonywanie dopłat). Konstrukcja inwestycji jednorazowej opartej o ubezpieczenie na
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym umożliwia klientom możliwość inwestycji w certyfikaty inwestycyjne
funduszy inwestycyjnych zamkniętych przy niskich kwotach wejścia.
Produkty depozytowe
Produkty depozytowe są produktami o najniższym ryzyku inwestycyjnym. W ramach tej linii produktowej oferowane są
klasyczne lokaty bankowe.
Produkty kredytowe
Spółka jest liderem rynku pośrednictwa finansowego pod względem wartości sprzedaży, w zakresie produktów kredytowych,
zarówno w przedmiocie kredytów zabezpieczonych hipotecznie, jak również kredytów gotówkowych (źródło: dane Związku
Firm Doradztwa Finansowego). Od 2013 roku Spółka rozwija pośrednictwo w pozyskiwaniu finansowania dla
przedsiębiorców. Bezpośrednimi konkurentami Spółki są inne podmioty doradztwa finansowego, pośredniczące w sprzedaży
kredytów hipotecznych oraz kredytów gotówkowych. Pośrednio, Spółka konkuruje także z innymi kanałami dystrybucji
produktów finansowych: przede wszystkim z sieciami sprzedaży bezpośredniej instytucji finansowych oraz lokalnymi
pośrednikami. Spółka oferuje swoim klientom pośrednictwo przy wyborze najodpowiedniejszej oferty w zakresie produktów
kredytowych obejmujących głównie kredyty i pożyczki hipoteczne, kredyty refinansowe i konsolidacyjne, produkty
gotówkowe jak również w zakresie produktów dla przedsiębiorstw.
Nowe produkty i usługi
W obszarze produktów inwestycyjnych Spółka stale wprowadza do swojej oferty nowe produkty, elastycznie i szybko
reagując na potrzeby rynkowe.
Spółka osiąga przychody z prowizji za pośrednictwo finansowe, która pobierana jest od instytucji finansowej dostarczającej
dany produkt. W 2013 roku Spółka pośredniczyła w sprzedaży produktów inwestycyjnych o łącznej wartości 7 199,9 mln zł,
w 2014 roku 7 056,3 mln zł, a w 2015 roku 4 722,3 mln zł.
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Tabela: Wolumeny sprzedaży produktów inwestycyjnych przez Emitenta (w mln)2
Jednorazowe produkty inwestycyjne

I pół. 2016

2015

2014

2013

132

394

519

718

Plany regularnego oszczędzania (składka uroczniona)

7,4

33,3

45,3

71,9

Produkty depozytowe

241

4 295

6 492

6 410

307,0

4 722,3

7 056,3

7 199,9

Razem
Źródło: Emitent

Tabela: Przychody ze sprzedaży produktów inwestycyjnych Emitenta (w tys. zł)1
I pół. 2016

2015

2014

2013

Jednorazowe produkty inwestycyjne

8 578

37 417

49 862

68 081

Plany regularnego oszczędzania (składka uroczniona)

1 987

12 164

40 805

73 973

Produkty depozytowe

1 670

5 984

7 375

13 072

12 235

55 565

98 042

155 126

Razem
Źródło: Emitent

Konkurencja
Bezpośrednimi konkurentami Emitenta są inne podmioty doradztwa finansowego, pośredniczące w sprzedaży produktów
inwestycyjnych. Pośrednio, Spółka konkuruje także z innymi kanałami dystrybucji produktów finansowych: przede wszystkim
z sieciami sprzedaży bezpośredniej towarzystw ubezpieczeniowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Tabela: Wartość produktów inwestycyjnych sprzedawanych przez członków Związku Firm Doradztwa Finansowego
(w mln zł)1
Open Finance
Expander
Gold Finance
Razem

I kw. 2016

IV kw. 2015

III kw. 2015

II kw. 2015

I kw. 2015

307,00

641,00

1 194,00

1 262,00

1 625,00

12,04

87,57

126,90

113,16

97,31

0,05

0,17

0,51

0,59

1,65

319,09

728,74

1 321,41

1 375,75

1 723,96

Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

W zakresie sprzedaży produktów inwestycyjnych w 2015 roku udział Open Finance w sprzedaży pośredników skupionych
w Związku Firm Doradztwa Finansowego3 wyniósł 91,69%, dla porównania Expander 8,25%, Gold Finance 0,06%.
Przedstawione w opisie działalności Emitenta dane dotyczące struktury przechodów ze sprzedaży Emitenta w podziale na poszczególne grupy produktów
stanowią Alternatywne Pomiary Wyników w rozumieniu Wytycznych ESMA dotyczących Alternatywnych Pomiarów Wyników. Dane te nie podlegały badaniu
ani przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Alternatywne Pomiary Wyników nie są miernikiem wyników finansowych zgodnie z MSSF ani nie
powinny być traktowane jako mierniki wyników finansowych lub przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, jak również uważane za alternatywę dla
zysków. Przedmiotowe informacje finansowe powinny być analizowane wyłącznie jako dodatkowe, nie zaś jako zastępujące informacje finansowe
sporządzone zgodnie z MSSF. Alternatywnym Pomiarom Wyników nie należy przypisywać wyższego poziomu istotności niż pomiarom bezpośrednio
wynikającym ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta. Dane te powinny być rozpatrywane łącznie ze skonsolidowanymi sprawozdaniami
finansowymi Emitenta. Emitent definiuje:
Jednorazowe produkty inwestycyjne – to produkty, w których wpłata następuje jednorazowo i klient nie jest zobowiązany do dokonywania dalszych wpłat
(opcjonalnie może ich dokonywać); produkty te mogą mieć formę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, funduszu
inwestycyjnego zamkniętego lub obligacji.
Plany regularnego oszczędzania – to produkty, w których wpłata następuje regularne przez z góry założony okres (np. 5, 10, 15 lat itd.) z różną
częstotliwością w zależności od wyboru klienta i produktu (miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie); produkty te mogą mieć formę ubezpieczenia na
życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub planu systematycznego oszczędzania opartego o fundusze inwestycyjne otwarte.
Produkty depozytowe – lokaty bankowe otwierane przez klienta za pośrednictwem Open Finance w bankach Getin Noble Bank S.A. lub Idea Bank S.A.
Wartość sprzedanych produktów inwestycyjnych – to kwota zainwestowana przez klientów w produkty inwestycyjne. Dla jednorazowych produktów
inwestycyjnych i produktów depozytowych, to wartość zainwestowanej kwoty. Dla planów regularnego oszczędzania to wysokość składki rocznej.
Wartość wypłaconych kredytów hipotecznych – to wartość zawartych za pośrednictwem Emitenta umów o kredyt hipoteczny.
Wartość wypłaconych kredytów gotówkowych – to wartość zawartych za pośrednictwem Emitenta umów o kredyt gotówkowy.
Emitent nie zidentyfikował w treści Prospektu oraz w sprawozdaniach finansowych włączonych do Prospektu przez odniesienie innych informacji
stanowiących Alternatywny Pomiar Wyników, poza wskazanymi powyżej.
2
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Opublikowany raport ZFDF za I kwartał 2016 wskazuje, iż udział produkcji Open Finance wynosi 96,21%, Expandera 3,77%,
Gold Finance 0,02%. Dane potwierdzają, iż Emitent charakteryzuje się stabilną sprzedażą i mimo niełatwej koniunktury
rynkowej, wciąż jest niekwestionowanym liderem branży.
Emitent od lat zachowuje pozycję lidera w sprzedaży produktów inwestycyjnych na tle całego rynku pośredników
finansowych. Zmieniająca się koniunktura i sytuacja rynkowa wymaga ciągłego dostosowania się do rynku, potrzeb
i oczekiwań Klientów w oferowanych produktach inwestycyjnych.
Strategia działania
Cele strategiczne
Celami nadrzędnymi Emitenta i Grupy Kapitałowej są:


Dla akcjonariuszy – budowanie długoterminowej wartości Grupy poprzez budowę stabilnego modelu biznesowego
charakteryzującego się efektywnością finansową,



Dla Klientów – bycie liderem w oferowaniu Klientom wysokiej jakości usług i produktów w branży pośrednictwa
finansowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zarządzania aktywami oraz ubezpieczeń na życie,



Dla Partnerów Biznesowych – budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i współpracy w celu oferowania
Klientom produktów i usług najwyższej jakości,



Dla Pracowników – bycie najlepszym pracodawcą w branży oferującym szerokie możliwości rozwoju, zdobywania
nowej wiedzy i umiejętności, pracę wśród ludzi o wspólnych wartościach, wizji i misji.

Cele te Grupa zamierza osiągać przy możliwie najmocniejszym wykorzystaniu synergii Grupy, w szczególności tam gdzie są
one korzystne dla Klienta poprzez oferowania produktów i usług spółek z Grupy.
Misja, wizja i wartości
Grupa jest liderem kompleksowego pośrednictwa finansowego i nieruchomościowego w Polsce, oferując Klientom szeroką,
różnorodną ofertę produktów oraz instrumentów.
Grupa wspiera Klientów oraz ich rodziny na każdym etapie życia, oferując kompleksową ofertę w pełni dostosowaną do
potrzeb, oczekiwań oraz możliwości, dbając przy tym o przejrzystość i bezpieczeństwo ich transakcji.
Priorytetem Grupy jest budowa długotrwałych relacji z Klientami oraz dokładanie wszelkich starań, aby w innowacyjny
sposób oferować im rozwiązania finansowe i nieruchomościowe. Grupa kieruje się w pracy wysokimi standardami obsługi,
jakością oraz pewnością, że każdy Klient otrzyma propozycję odpowiedniego dla niego produktu finansowego bądź
nieruchomościowego.
Odpowiedzialność i motywacja pracowników sprawiają, że usługi świadczone Klientom są na najwyższym poziomie oraz
wyznaczają standardy obsługi na całym rynku finansowym i nieruchomości. Grupa jest wiarygodnym i zaufanym partnerem
w branży, ale również tworzy pozytywne oraz odpowiedzialne postawy działań. Atutami Grupy są profesjonalni, doskonale
wyszkoleni i kompetentni pracownicy, szacunek i wzajemne zrozumienie w relacjach z Klientami, Partnerami Biznesowymi
jak i pracownikami.
Strategiczne działania
Kluczowymi działaniami wspierającymi realizację nadrzędnych celów są:

Związek Firm Doradztwa Finansowego skupia największe firmy polskiego rynku doradztwa finansowego. Obecnie skupia dziesięć podmiotów o zasięgu
ogólnopolskim. Oprócz firm należących do Związku Firm Doradztwa Finansowego, działają inne podmioty, zarówno małe o zasięgu lokalnym, jak i większe
o zasięgu ogólnopolskim. Emitent nie dysponuje danymi o wielkości przychodów realizowanych przed podmioty nie należące do Związku Firm Doradztwa
Finansowego i ich udziałów w rynku doradztwa finansowego.
3
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Wiodąca rola spółek Open Finance i Home Broker jako głównych dystrybutorów produktów i usług dla Klienta
detalicznego;



Integracja obsługi Klienta detalicznego przez Open Finance i Home Broker w jednym oddziale w celu osiągnięcia
synergii kosztów wynajmu oddziałów oraz marketingu, a także zwiększenia kompleksowości oferty dla Klienta
poszukującego nieruchomości i źródła sfinansowania transakcji;



Zwiększenie wskaźników uproduktownienia Klientów, w szczególności ubezpieczeniami na życie oraz
oszczędnościowo-inwestycyjnymi;



Dążenie do najwyższej jakości obsługi Klienta poprzez zarządzanie procesami sprzedażowymi;



Dążenie do najwyższej jakości oferowanych produktów;



Budowa silnych marek Open Finance i Home Broker;



Budowa silnej kultury organizacyjnej, wspólnoty misji, wizji i wartości;



Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników sieci sprzedaży i kadry zarządzającej;



Dążenie do wysokiego poziomu zaangażowania i satysfakcji pracowników;



Dyscyplina kosztowa;



Inwestycje w innowacyjne i nowoczesne narzędzia obsługi i pozyskania Klienta;



Budowa silnych relacji z Partnerami biznesowymi, opartych na wspólnych celach.

Strategia marketingowa
Celem strategii marketingowej jest wsparcie Grupy w realizacji strategicznych działań i celów nadrzędnych z silnym
ukierunkowaniem na utrzymanie pozycji lidera na rynku finansowym, nieruchomościowym i ubezpieczeniowym oraz na
podnoszenie satysfakcji Klientów z oferowanych przez Grupę usług.
Kluczowymi działaniami marketingu wspierającymi realizację strategicznych działań i celów nadrzędnych Grupy są:


Cross-selling komunikacji o spółkach i produktach w kampaniach marketingowych;



Rozwój stron internetowych spółek z Grupy zgodnych z nadchodzącymi trendami i wymaganiami użytkowników;



Stworzenie aplikacji mobilnych odpowiadających na potrzeby Klientów (w tym porównywarek ofert finansowych
i ubezpieczeniowych) pokazujących ukierunkowanie Grupy na innowacyjność, dzięki której wyprzedza
konkurencję;



Budowa silnych marek Grupy w mediach społecznościowych (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Youtube,
Google+), gdzie znajduje się duża część grupy docelowej, a także aktywność w innych aplikacjach, budując
pozytywny wizerunek Grupy;



Prowadzenie kampanii wizerunkowych dla Grupy mających na celu zwiększanie świadomości i postrzegania marek
przez potencjalnych Klientów jako zaufanych oraz budowanie przewagi konkurencyjnej;



Działania wizerunkowe (public relations) dla spółek z Grupy, skupiające się na budowaniu pozycji lidera zarówno
poprzez komunikację zewnętrzną, jak i wewnętrzną;



Prowadzenie kampanii sprzedażowych mających na celu zwiększenie liczby pozyskiwanych Klientów oraz
budowanie pozytywnych relacji z obecnymi Klientami spółek z Grupy;
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Tworzenie kontentu video, brandowego i produktowego dla Grupy;



Wdrażanie nowatorskich usług i rozwiązań na rynku polskim (wirtualny spacer 360° po nieruchomości, zdjęcia
360°, videoczat;



Regularna komunikacja z Klientami przy wykorzystaniu narzędzi z zakresu marketingu mobilnego (SMS, e-mail);



Działania spółek z Grupy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu;



Segmentacja baz Klientów w Grupie i przeprowadzenie ścieżek „życia Klienta” z dostosowaniem działań
marketingowych i sprzedażowych;



Prowadzenie analiz rynku nieruchomości, finansowych i ubezpieczeniowych dla spółek z Grupy;



Prowadzenie przyjaznej i otwartej komunikacji z Klientami, uwzględniającej rozszerzenie kanałów komunikacji;



Rozszerzenie kampanii marketingowych o nowe ścieżki dotarcia do Klienta docelowego z uwzględnieniem nowych
trendów.

Przewagi konkurencyjne
W opinii Zarządu Grupa posiada następujące przewagi konkurencyjne:
Rozpoznawalność i zaufanie do marki
Zarząd Emitenta uważa, że jedną z podstaw sukcesu Grupy jest wysoka rozpoznawalność głównej marki, która jest
kojarzona z profesjonalizmem i zaufaniem. Marka Open Finance jest najwyżej wycenianą polską marką pośrednictwa
finansowego i jedną z najlepiej ocenianych polskich marek w kategorii usług. Rozpoznawalność marki Open Finance
to wynik m.in. polityki lokalizacji oddziałów Grupy w najlepszych i najbardziej uczęszczanych częściach miast, skutecznej
i intensywnej polityki marketingowej i promocyjnej oraz szerokiego portfela oferowanych produktów finansowych.
Emitent powstał na początku 2004 roku. Wczesne wejście na rynek pośrednictwa finansowego, połączone z istotnym
wsparciem finansowym oraz doświadczeniem założycieli, pozwoliło na osiągnięcie istotnej przewagi mierzonej skalą
działalności, rentownością i rozpoznawalnością przez klientów. Rozwój Grupy zbiegł się w czasie z dużym wzrostem rynku,
w szczególności w zakresie ilości udzielanych przez banki kredytów hipotecznych, co pozwoliło Spółce na nawiązanie relacji
z dużą grupą klientów, poszukujących najbardziej korzystnego rozwiązania kredytowego. Spółka wykorzystała ten okres na
poszerzenie swoich kompetencji w oferowaniu produktów inwestycyjnych klientom indywidualnym.
Efektywny model dystrybucji
Dystrybucja produktów oferowanych przez Grupę odbywa się poprzez stacjonarne oddziały sprzedaży oraz sieć tzw.
doradców mobilnych. Na Datę Prospektu Grupa posiada 151 oddziałów zlokalizowanych w całej Polce, co stanowi
największą pod względem liczby oddziałów sieć placówek wśród pośredników finansowych. Lokalizacja oddziałów zapewnia
łatwe dotarcie do dużego grona potencjalnych klientów. Uzupełniającym kanałem dystrybucji produktów Grupy jest również
kanał internetowy. Przewagą tego kanału w stosunku do konkurentów jest zorganizowanie procesu oferowania produktów
w uproszczony sposób..
Zdywersyfikowany model sprzedaży, kompleksowa i innowacyjna oferta produktowa
Portfel produktów instytucji finansowych oferowanych przez Grupę składa się zarówno z produktów kredytowych, jak również
produktów inwestycyjnych, ubezpieczeń na życie oraz pośrednictwa nieruchomościowego, co istotnie odróżnia ofertę Grupy
od innych podmiotów działających na rynku pośrednictwa finansowego i nieruchomościowego w Polsce. Oferta produktowa
Grupy bazująca zarówno na produktach kredytowych, jak i inwestycyjnych pozwala na kompleksowe pośrednictwo klientom
poszukującym dodatkowego finansowania lub możliwości ulokowania swoich nadwyżek finansowych. Umożliwia to
zaoferowanie klientom kompleksowych i innowacyjnych produktów finansowych w zależności od ich indywidualnych potrzeb.
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Pozycja lidera na rynku usług pośrednictwa w sprzedaży produktów finansowych
Na podstawie danych Związku Firm Doradztwa Finansowego, Grupa jest zdecydowanym liderem rynku pośrednictwa
finansowego zarówno w segmencie produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych. W 2015 roku udział Grupy w wartości
sprzedanych kredytów hipotecznych wyniósł 35,7%, w wartości sprzedanych kredytów gotówkowych wyniósł 50,1%,
a w wartości sprzedanych produktów inwestycyjnych wyniósł 91,7%4.
Wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca, system motywacyjny i stabilność kadry pracowniczej
W okresie dużej konkurencji na rynku finansowym istotne znaczenie mają strategiczne i operacyjne decyzje podejmowane
przez kadrę zarządzającą. Członkowie kadry zarządzającej Emitenta to osoby ze specjalistycznym wykształceniem
i bogatym doświadczeniem zawodowym w sektorze finansów i bankowości, co ma bezpośrednie przełożenie na jakość
oferowanych produktów oraz na poziom obsługi klientów. Wysoka specjalizacja jak i indywidualna oraz ekspercka obsługa
klienta świadczona przez pracowników Grupy pozwala uzyskiwać zakładane wyniki finansowe. Grupa posiada atrakcyjny
system premiowania swoich pracowników w zależności od poziomu wypracowywanych przez nich osobiście wyników
finansowych. Z jednej strony system wynagradzania oparty o system prowizyjny przyczynia się do osiągania przez
pracowników Grupy wyższych wynagrodzeń niż w innych instytucjach finansowych, co ma wpływ na niski poziom rotacji
personelu. Z drugiej strony, system taki sprzyja nawiązywaniu długoterminowych relacji z klientami przez poszczególnych
doradców.
Grupa zamierza wykorzystywać przewagi konkurencyjne poprzez szeroką i innowacyjną ofertę produktową i usługową
dostosowaną do aktualnych potrzeb rynku i klientów. Zakłada się także elastyczne, indywidualne podejście do klientów przy
zachowaniu najwyższych standardów obsługi i jakości proponowanych rozwiązań. Grupa nadal będzie koncentrować się na
poprawie efektywności sprzedażowej doradców finansowych i nieruchomościowych poprzez świadczenie dwóch grup usług
(pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego i nieruchomościowego) „pod jednym dachem”, większej penetracji
posiadanych baz klientów oraz wykorzystaniu synergii wynikających z posiadania spółek portfelowych takich jak Noble
Funds TFI, Open Finance TFI i Open Life TUŻ.

6.1.2

Nowe produkty i usługi

Grupa zgodnie ze swoją strategią stale wprowadza do swojej oferty nowe produkty, elastycznie i szybko reagując na
potrzeby rynkowe. Grupa zamierza zwiększać swój udział w sprzedaży produktów kredytowych, inwestycyjnych,
ubezpieczeniowych oraz nieruchomościowych, kładąc nacisk na efektywność sprzedażową doradców finansowych
i nieruchomościowych oraz dalej zwiększać efektywność sprzedaży pochodzącej z istniejących baz klientów. Dodatkowo,
Grupa poprzez Open Finance TFI S.A. pracuje nad poszerzeniem sieci dystrybucji TFI, nawiązując współpracę z podmiotami
zewnętrznymi. Główny nacisk położony będzie na rozwój sprzedaży w bankach i domach maklerski. Ponadto prowadzone są
prace nad utworzeniem nowych funduszy inwestycyjnych. Grupa poprzez Open Life TUŻ S.A. zamierza na stałe być
w czołówce firm ubezpieczeniowych. Nadrzędnym celem jest dywersyfikacja prowadzonej działalności ubezpieczeniowej
w zakresie oferty dla klientów oraz sieci dystrybucji. Planowany jest dalszy rozwój współpracy z nowymi partnerami
biznesowymi w ramach bancassurance oraz niezależnymi pośrednikami finansowymi, takimi jak multiagencje. W celu
dywersyfikacji oferty dla Klientów, Grupa planuje zwiększenie w portfelu udziału ubezpieczeń ochronnych obok obecnie
dominujących ubezpieczeń inwestycyjnych i oszczędnościowych.
Od początku 2016 roku Grupa sukcesywnie wdraża nowe produkty ubezpieczeniowe z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym według konstrukcji wymaganych przez znowelizowaną we wrześniu 2015 r. Ustawę o działalności
ubezpieczeniowej i asekuracyjnej oraz zgodnie z rekomendacjami KNF.

6.2 Główne rynki
Bezpośrednimi konkurentami Grupy są inne podmioty doradztwa finansowego, pośredniczące w sprzedaży kredytów
hipotecznych oraz produktów inwestycyjnych. Pośrednio Grupa konkuruje także z innymi kanałami dystrybucji produktów
finansowych, przede wszystkim z sieciami sprzedaży bezpośredniej instytucji finansowych: banków, zakładów ubezpieczeń
i towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Wartość sprzedanych produktów publikowana przez Związek Firm Doradztwa Finansowego na podstawie informacji przekazanych przez zrzeszone
największe firmy doradztwa finansowego w Polsce.
4
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Rynek doradztwa finansowego w Polsce przez długi okres był mocno rozdrobniony. Historia tych firm najczęściej wywodziła
się z firm rodzinnych świadczących usługi w tym zakresie, działających lokalnie firm doradztwa podatkowego i finansowego.
Jednak w ostatnich latach widoczne były wyraźne procesy konsolidacji tego sektora.
Obecnie na polskim rynku doradztwa finansowego nadal działa wiele podmiotów, jednakże tylko największe z nich
odgrywają na tym rynku istotną rolę. Należą do niech przede wszystkim: Open Finance, Expander, Aspiro, Gold Finance,
Notus Doradcy Finansowi.
Tabela: Największe firmy doradztwa finansowego w Polsce w 2015 roku (w mln zł)
Wartość wypłaconych
kredytów hipotecznych5

Wartość wypłaconych
kredytów gotówkowych

Wartość sprzedanych
produktów inwestycyjnych

Open Finance + Home Broker

5 333,00

976,00

4 722,00

Expander

4 530,45

400,45

424,94

Aspiro

2 087,21

363,27

-

Notus Doradcy Finansowi

2 103,28

56,32

-

Gold Finance

709,61

141,89

2,92

Doradcy24

178,30

8,10

-

14 941,85

1 946,03

5 149,86

Razem podmioty należące do ZFDF
Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego

Grupa Kapitałowa Open Finance jest zdecydowanym liderem rynku pośrednictwa finansowego zarówno w segmencie
produktów kredytowych, jak i inwestycyjnych.
Według danych GUS łączna wartość kredytów i pożyczek udzielonych w 2015 roku przez firmy pożyczkowe oraz we
współpracy z pośrednikami kredytowymi wyniosła 33,1 mld zł i była o 15,6% większa niż w 2014 r. Na wartość tę złożyły się
kredyty i pożyczki sprzedane przez pośredników finansowych współpracujących z bankami w kwocie 23,2 mld zł (wzrost
o 14,2%) oraz pożyczki i kredyty udzielone przez firmy pożyczkowe w kwocie 9,4 mld zł (wzrost o 19,0%). Pośrednicy
finansowi, którzy udzielają pożyczek ze środków własnych i jednocześnie współpracują z bankami udzielili w 2015 r.
kredytów i pożyczek o wartości 0,45 mld zł (wzrost o 17,5%).
Zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby podpisanych umów, najważniejszymi produktami oferowanymi przez
firmy pożyczkowe i pośredników kredytowych były kredyty hipoteczne oraz kredyty i pożyczki gotówkowe.
Tabela: Działalność pośredników kredytowych oraz firm pożyczkowych w latach 2014-2015
Liczba zawartych umów (tys. zł)
2015
Kredyty hipoteczne
Pożyczki gotówkowe
Kredyty gotówkowe

Wartość udzielonych kredytów i pożyczek (mln
zł)

2014

2015

2014

71,7

63,1

16 424,1

14 643,0

5 756,6

5 964,3

10,745,6

9 390,4

126,6

116,8

3 441,7

2 570,3

Kredyty samochodowe

9,3

6,5

411,8

309,7

Kredyty konsolidacyjne

12,1

12,7

365,2

315,5

Kredyty ratalne i kartowe

77,4

96,6

247,0

415,0

Inne kredyty

10,7

7,0

1 456,5

992,4

6 064,1

6 266,9

33 091,8

28 636,3

Kredyty i pożyczki ogółem

Źródło: Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2015 r., Aneks statystyczny, Główny Urząd Statystyczny, 2016 r.

Według danych z Raportu AMRON-SARFiN 4/2015 w 2015 roku wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych w Polsce wyniosła 39 320 mln zł.
Szacowany udział w rynku kredytów hipotecznych podmiotów należących do Związku Firm Doradztwa Finansowego wyniósł w 2015 roku około 38,0%,
a udział Emitenta w tym rynku wynosi około 13,6%. Emitent nie dysponuje danymi o wielkości sprzedaży i udziale w rynku kredytów hipotecznych, kredytów
gotówkowych i produktów inwestycyjnych podmiotów konkurencyjnych wobec Emitenta nie należących do Związku Firm Doradztwa Finansowego.
5

Open Finance S.A.
Warsaw 2119872.2

54

Część III. Dokument rejestracyjny
Sytuacja na rynku doradztwa finansowego jest determinowana głównie przez zdolność Klientów do zaciągania kredytów
hipotecznych, jak również ich zdolność do zakupu produktów inwestycyjnych, która determinowana jest przez stan
posiadanych oszczędności oraz skłonność do oszczędzania i ponoszenia ryzyka inwestycyjnego.
W 2015 roku banki w Polsce udzieliły 181 325 nowych kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości 39,32 mld zł,
co oznacza wzrost o 6,78% w ujęciu wartościowym i o 4,16% w ujęciu ilościowym w porównaniu do wyników 2014 roku.
Na poprawę wyników akcji kredytowej w dużym stopniu wpłynęły obawy klientów banków przed skutkami nałożenia
dodatkowych obciążeń na sektor bankowy (wynikających m.in. z konieczności zasilenia Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego i Funduszu Wsparcia Kredytowego, wprowadzenia ułatwień dla kredytobiorców walutowych czy pokrycia
strat wynikających z upadłości SKOK-ów i SK Banku) oraz zapowiadanego wprowadzenia podatku od niektórych instytucji
finansowych. Te podejmowane wobec sektora bankowego działania już pod koniec 2015 roku wywołały wzrost marż
kredytowych. Stymulująco na akcję kredytową zadziałała również perspektywa wzrostu wymaganego wkładu własnego do
15% wartości mieszkania, a także zmiany w Programie „Mieszkanie dla Młodych”.
W 2015 roku i w I połowie 2016 roku obserwowana jest wysoka aktywność deweloperów. Zgodnie z danymi Głównego
Urzędu Statystycznego, w okresie lipiec 2015 – czerwiec 2016 działający na polskim rynku deweloperzy rozpoczęli budowę
88,9 lokali mieszkalnych, co jest wartością wyższą o 13,8% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. W tym
samym czasie firmy te uzyskały pozwolenie na budowę 108,5 tys. kolejnych lokali (wzrost o 22,7% rok do roku). Aktywność
budowlana łączy się z rekordowo wysokim poziomem sprzedaży mieszkań. W pierwszej połowie 2016 roku ankietowane
przez Polską Agencję Prasową spółki deweloperskie sprzedały 6 276 lokali, w stosunku do 5 711 w pierwszej połowie 2015
r., co oznacza wzrost o 9,9% rok do roku. Tak wysokiej dynamiki wzrostu branża deweloperska nie notowała nawet
w szczycie poprzedniej hossy w latach 2007-2008. Z szacunków Home Broker Business wynika, że 2015 rok był
rekordowym rokiem także pod względem zakupów terenów pod zabudowę mieszkaniową. Największe firmy przeznaczyły
nawet ponad 200 mln zł na zakup działek, a rekordziści przekroczyli 250 mln zł. Wielu deweloperów dokonało zakupów
gruntów za kwoty od kliku do kilkudziesięciu mln zł. Łączne wydatki na działki pod zabudowę mieszkaniową dokonane
w 2015 r. przez działających w Polsce deweloperów przekroczyły miliard złotych. Większość transakcji odbywała się na
racjonalnych, rynkowych stawkach, bez przeszacowania wartości nieruchomości, co w szerszej perspektywie mogłoby
skutkować nagłym wzrostem cen oferowanych mieszkań. Od 1 stycznia 2014 r. do końca czerwca 2016 r. z programu
„Mieszkanie dla Młodych” skorzystało ponad 71 tys. kredytobiorców, którzy złożyli wnioski na łączną kwotę dopłat niemal 1,8
mld zł. Program oferuje dopłaty do kredytu hipotecznego w formie wkładu własnego. Jest dedykowany osobom do 35. roku
życia kupującym swoje pierwsze mieszkanie (pod warunkiem, że mieści się ono w cenowym i powierzchniowym limicie).
Program jest łatwiej dostępny i korzystniejszy (wyższe dopłaty) dla kredytobiorców z co najmniej trójką dzieci. Od 6 lipca
2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego nie rozpatruje już wniosków na dopłaty z puli na 2017 r. Środki przyznane na 2016 r.
wyczerpały się w marcu 2016 r. Do końca 2016 r. będzie można wnioskować jedynie o środki wypłacane w 2018 r. Program
„Mieszkanie dla Młodych” stymuluje część Klientów do zakupu mieszkania, wpływając m.in. na datę transakcji (poprzez
zmieniające się limity cenowe oraz kończące środki z puli na dany rok). Sprzedający mieszkanie zwracają uwagę na to, czy
jego cena mieści się w limicie dla danego obszaru, gdyż spełnienie tego warunku zwiększa szansę na szybką sprzedaż.
Wielu deweloperów używa programu „Mieszkanie dla Młodych” jako zachętę dla Klientów. Można również zaobserwować
zmiany stawek za metr kwadratowych oferowanych lokali w okresie zmiany limitów cenowych w program „Mieszkanie dla
Młodych”. Ostatnie wnioski na dopłaty w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” będzie można składać nie później niż
31 grudnia 2018 r. Następcą tego programu ma zostać nowy program rządowy „Mieszkanie Plus”. To pomysł bardziej
długofalowy i działający odmiennie w stosunku do programu „Mieszkanie dla Młodych”. Zakłada on z jednej strony
motywowanie Polaków do długoterminowego oszczędzania, a z drugiej strony do wspierania budownictwa społecznego
i wprowadzania na rynek tanich mieszkań na wynajem. Mają one być dostępna dla wszystkich, ale preferencje mają mieć
osoby, których nie stać na kredyt hipoteczny ani na wynajem mieszkania na wolnym rynku. Filarem programu ma być
Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, w którym będą gromadzone grunty należące do Skarbu Państwa. Ze środków i na
gruntach funduszu mają być budowane mieszkania, które potem będą trafiały na rynek najmu. Po określonym czasie
opłacania czynszu będzie można nieruchomości wykupić na własność. Beneficjentami programu „Mieszkanie Plus” będą
głównie osoby o niskich dochodach, które nie są Klientami deweloperów. Program będzie raczej stymulował rynek niż
konkurował z jego dotychczasowymi uczestnikami. W skali całego kraju wpływ programu na stawki najmu będzie
ograniczony, będzie on jednak oddziaływał lokalnie. Pojawienie się dużej liczby mieszkań na wynajem w atrakcyjnych
cenach prawdopodobnie wpłynie na stawki w najbliższej okolicy, choć wile zależeć będzie od standardu mieszkań i zasad
korzystania z tej oferty.
Łączna suma oszczędności gospodarstw domowych, na którą składają się depozyty bankowe, akcje, obligacje, środki na
kontach emerytalnych, jednostki i tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych na koniec 2015 roku wyniosły
1 166 mld zł, tj. o blisko 73 mld więcej w stosunku do stanu na koniec 2014 roku. Od kliku kwartałów do wzrostu
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oszczędności Polaków w największym stopniu przyczyniają się depozyty ulokowane w bankach i SKOK-ach. Mimo
utrzymujących się niskich stóp oprocentowania gospodarstwa domowe w całym 2015 roku zwiększyły stan posiadania
w depozytach o 57 mld zł, do 662,5 mld zł na koniec 2015 roku. Przyczyn tak dynamicznego wzrostu można szukać z jednej
strony w poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, a z drugiej, w nie najlepszej koniunkturze na rynkach kapitałowych,
zniechęcającej do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa. Pogorszenie koniunktury na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie w dużym stopniu wpłynęło na zmniejszenie wartości aktywów w otwartych funduszach
emerytalnych, które od dwóch lat mają charakter funduszy akcyjnych. Na koniec 2015 roku aktywa tych funduszy wyniosły
140,5 mld zł, tj. o 5,8% mniej w stosunku do stanu na koniec 2014 roku. W 2015 roku zmniejszyły się także oszczędności
ulokowane w akcjach notowanych na giełdzie do około 41 mld zł.
Rynek ubezpieczeń w Polsce na którym działa Open Brokers S.A. dzieli się na dwa podstawowe obszary: Dział I –
ubezpieczenia na życie oraz Dział II ubezpieczenia majątkowe. Większość multiagencji ubezpieczeniowych w Polsce
koncentruje się na sprzedaży oferty ubezpieczycieli jednego działu – majątkowego lub życiowego. Aktywność Open Brokers
S.A. obejmuje oba obszary, co stanowi wyróżnik na tle konkurencji. Towarzystwa Ubezpieczeniowe współpracujące z Open
Brokers S.A. to największe podmioty sektora ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń w Polsce, zarówno w obszarze ubezpieczeń
majątkowych, jak i życiowych, jest rynkiem rozwojowym o wysokim potencjale wzrostu. W latach 2014 i 2015 wartość
zebranych składek ubezpieczeniowych, która stanowi o skali rynku, osiągnęła poziom odpowiednio: 54,9 mld oraz 54,8 mld
zł. Struktura sprzedaży utrzymuje się rokrocznie w zakresie 50% dla Działu I oraz 50% dla Działu II6. Jednocześnie średnie
roczne wydatki Polaków na ubezpieczenia w 2013 r. to 357 euro wobec 1 883 euro średniej europejskiej. Rozwinięte rynki
w Europie wykazują przewagę sprzedaży ubezpieczeń dobrowolnych nad obowiązkowymi, co w Polsce obserwowane jest
aktualnie jako trend, który w kolejnych latach wpłynie na strukturę sprzedaży ubezpieczeń 7.
Model sprzedaży ubezpieczeń w Polsce jest zdominowany przez pośredników – agentów, multiagentów, brokerów i banki.
W 2014 roku pośrednicy w Polsce wypracowali 74% udziału w rynku ubezpieczeń 8. Z drugiej strony rynek Direct – czyli
model sprzedaży ubezpieczeń online i telefonicznie, rozwinął się w Polsce zaledwie do poziomu 2% wartości rynku i dotyczy
głównie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Klienci szukają informacji o ubezpieczeniach
w kanale online i chętnie porównują oferty, jednak zamykają sprzedaż w placówkach stacjonarnych w bezpośrednim
kontakcie z doradcą. Obserwowany jest także stały wzrost oczekiwań Klientów, co do jakości i unikalności oferty oraz
obsługi w zakresie ubezpieczeń. Agencyjny model w ubezpieczeniach ma silne podstawy, które pozostaną niezmienne przez
najbliższe lata: skomplikowany produkt ubezpieczeniowy, trudny przekaz wiedzy o ubezpieczeniach, zmiany w przepisach
prawnych, rosnąca świadomość Klientów. Te czynniki wpływają na silną potrzebę doradztwa w ubezpieczeniach, która
umacnia się wraz ze wzrostem cen produktów ochronnych.
Najbardziej efektywny model sprzedaży ubezpieczeń opiera się zatem na profesjonalnej pracy agenta/doradcy ds.
ubezpieczeń, który jest dostępny dla Klienta w kontakcie osobistym w wygodnym miejscu i czasie. Oferuje kompleksową
ochronę ubezpieczeniową i możliwość porównania wielu ofert ubezpieczeń dostępnych na rynku w modelu „wszystkie
ubezpieczenia w jednym miejscu”. W krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Polsce, ubezpieczenia stanowią bardzo istotny
obszar gospodarki. Ich obecność i silna pozycja jest stabilna, a potrzeba ubezpieczania rośnie wraz z rozwojem
gospodarczym i świadomością społeczeństwa. Jednocześnie obowiązek narzucony prawnie oraz wymogi produktów
finansowych, jak kredyty hipoteczne, gotówkowe, leasing operacyjny wpływają na stabilną pozycję sektora jako źródła
dochodów pośredników ubezpieczeniowych, w tym Open Brokers S.A.

6.3 Wpływ czynników nadzwyczajnych na działalność podstawową Emitenta
i jego rynki zbytu
W opinii Zarządu, po zakończeniu 2015 roku w działalności Grupy nie wystąpiły czynniki nadzwyczajne, które miałyby wpływ
na informacje podane w punktach 6.1 i 6.2 Części III Prospektu.

6

Dane na podstawie Polskiej Izby Ubezpieczeń

7

Dane na podstawie Insurance Europe

8

Na podstawie danych KNF
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6.4 Uzależnienie Emitenta od patentów, licencji, umów przemysłowych,
handlowych lub finansowych, albo od nowych procesów produkcyjnych
Emitent nie jest uzależniony od patentów, licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych ani też od nowych
procesów produkcyjnych, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla działalności lub rentowności Emitenta.

6.5 Podstawy wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji
konkurencyjnej
Opis otoczenia rynkowego oraz pozycji konkurencyjnej został sporządzony w oparciu o ogólnodostępne źródła takie jak:


Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, 2016 r.,



Raport AMRON-SARFiN, Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości
4/2015, Związek Banków Polskich, 2016 r.



Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2014 r., Narodowy Bank Polski, 2015 r.,



Dane publikowane przez Związek Firm Doradztwa Finansowego,



Dane dotyczące struktury oszczędności gospodarstw domowych publikowane przez analizyonline.pl.

7 STRUKTURA ORGANIZACYJNA
7.1 Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsce Emitenta w tej Grupie
Grupa Kapitałowa Open Finance składa się z Emitenta, który jest podmiotem dominującym i spółek zależnych.
Podstawowym przedmiotem działalności jednostki dominującej, zgodnie ze statutem jednostki dominującej, jest:


pozostałe pośrednictwo pieniężne,



pozostałe formy udzielania kredytów,



pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Informacje o podmiotach zależnych od Emitenta w tym podstawowy przedmiot ich działalności zostały wskazane w tabeli
poniżej:
Nazwa podmiotu

Siedziba

Podstawowy przedmiot
działalności

Open Finance TFI S.A.

Warszawa

Działalność licencjonowana
polegająca na zarządzaniu
funduszami inwestycyjnymi

Home Broker S.A.

Warszawa

Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami, polegające
na kojarzeniu stron (tj. kupującej
i sprzedającej) transakcji
sprzedaży nieruchomości

Procentowy udział
Emitenta w kapitale
zakładowym podmiotu

Procentowy udział
Emitenta w liczbie głosów
na WZA podmiotu

69,18%

69,18%

100%

100%

Źródło: Emitent
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8 INFORMACJE O TENDENCJACH
8.1 Informacje o istotnych tendencjach w produkcji, sprzedaży, zapasach oraz
kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku
obrotowego
Pomiędzy dniem 31 grudnia 2015 r., a Datą Prospektu Grupa nie zidentyfikowała nowych tendencji w zakresie sprzedaży,
zapasów, kosztów i cen poza wskazanymi poniżej.
Sprzedaż
W okresie 9 miesięcy 2016 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 266 482 tys. zł i były niższe od przychodów zanotowanych
po 3 kwartałach 2015 r. o 2,6%. W segmencie produktów kredytowych w po 3 kwartałach 2016 r. Grupa odnotowała wzrost
przychodów ze sprzedaży o 4,9% do poziomu 164 442 tys. zł. W pośrednictwie w obrocie nieruchomościami przychody
Grupy wyniosły 50 087 tys. zł i były wyższe o 28,9% w stosunku do 9 miesięcy 2015 r. Przychody z segmentu zarządzania
aktywami i funduszami wyniosły 31 642 tys. zł i zmniejszyły się o 9,8%. Istotne zmniejszenie przychodów ze sprzedaży
odnotowano w segmencie produktów inwestycyjnych, których wartość wyniosła 17 753 tys. zł, tj. o 55,9% mniej w stosunku
do 9 miesięcy 2015 r.
Koszty
W okresie 9 miesięcy 2016 r. skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 311 115 tys. zł i wzrosły o 25,5%
w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Istotny wzrost poziomu kosztów operacyjnych był rezultatem zakończonego
w dniu 29 sierpnia 2016 r. procesu analizy w zakresie adekwatności okresów użytkowania oraz metody amortyzacji wartości
niematerialnych w postaci nabywanych baz danych zawierających dane kontaktowe do potencjalnych klientów Grupy.
Analiza polegała na szczegółowej segmentacji i weryfikacji posiadanej bazy Klientów pod kątem jej efektywności oraz
możliwości generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. W ramach analizy Grupa oszacowała oczekiwany poziom
przepływów pieniężnych przypisanych do tego składnika aktywów w oparciu o historyczny i prognozowany poziom
przychodów ze sprzedaży usług Klientów, których dane kontaktowe znajdują się w nabywanych bazach. Przeprowadzona
analiza była efektem rozpoczętego w marcu 2016 roku procesu optymalizacji działania sieci stacjonarnych Grupy, w wyniku
którego część agentów pracujących w modelu stacjonarnym i korzystających z nabytych przez Grupę baz klientów, zostało
przeniesionych do pracy w modelu „mobilnym”, polegającym na samodzielnym pozyskaniu Klienta.
W wyniku powyższej analizy Grupa dokonała następujących zmian:


skrócono okres amortyzacji z 7 do 4 lat;



zmieniono metodę amortyzacji z liniowej na degresywną w oparciu o metodę sumy cyfr, jako że nabyta baza
klientów najwięcej korzyści ekonomicznych generuje w pierwszych kilkunastu miesiącach od momentu jej nabycia,
i tak: w pierwszym roku baza zostanie zamortyzowana w 43%, w drugim roku w 31%, w trzecim roku w 19%,
a w czwartym roku w 7%.

Zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” skrócenie
okresu oraz zmiana metody amortyzacji, jest zmianą wartości szacunkowych i w związku z tym została ujęta prospektywnie,
począwszy od 1 stycznia 2016 r.
W okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2016 roku Grupa skapitalizowała koszty nabywanych baz danych
klientów w kwocie 11 667 tys. zł (20 984 tys. zł w okresie 9 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2015 roku), a ich
amortyzacja wyniosła 65 135 tys. zł. Dla pozostałej do zamortyzowania wartości nabytych baz klientów, przeprowadzony
został test na utratę wartości na dzień 30 czerwca 2016 roku polegający na porównaniu wartości bilansowej nabytej bazy
z jej wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna bazy została oszacowana w oparciu o oczekiwany poziom przyszłych
przepływów pieniężnych przypisanych do tego składnika aktywów na podstawie historycznych i prognozowanych
przychodów ze sprzedaży usług do klientów, których dane zostały zakupione w nabywanych bazach. Oczekiwane przyszłe
przepływy zostały zdyskontowane średnim ważonym kosztem kapitału w wysokości 9,38%. Przeprowadzony test wykazał
utratę wartości w wysokości 12 941 tys. zł, którą Grupa ujęła w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres 9 miesięcy
zakończonych w dniu 30 września 2016 roku.
Ponadto w okresie 9 miesięcy 2016 r. Grupa odnotowała wzrost kosztów prowizji doradców zewnętrznych o 25 381 tys. zł,
tj. o 21%, pomimo spadku przychodów ze sprzedaży. Wzrost kosztów prowizji doradców zewnętrznych był wynikiem
wyższego udziału w sprzedaży sieci partnerskiej i mobilnej o wyższych kosztach prowizyjnych w stosunku do średniej dla
Grupy.
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Wzrost kosztów amortyzacji i kosztów prowizji doradców zewnętrznych został zneutralizowany poprzez spadek kosztów
wynagrodzeń o 6 522 tys. zł, kosztów czynszów o 3 143 tys. zł, kosztów obsługi i napraw o 358 tys. zł, usług IT o 92 tys. zł
co jest efektem kontynuacji podjętych działań mających na celu redukcję kosztów stałych.

8.2 Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych
elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy
Emitenta, przynajmniej w ciągu bieżącego roku obrotowego
W ocenie Emitenta następujące istotne tendencje, niepewne elementy, żądania, zobowiązania lub zdarzenia mogą mieć
wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta oraz Grupy, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego:
Podatek od instytucji finansowych
W roku 2016 istotny wpływ na wynik finansowy Grupy będzie miał wprowadzony w tym roku podatek od niektórych instytucji
finansowych obciążający na bieżąco wyniki finansowe. Wpływ wprowadzenia podatku jest dwojaki – z jednej strony
zmniejsza on rentowność umów ubezpieczenia zawartych w przeszłości (na podstawie zapisów ustawy nie jest możliwe dla
umów ubezpieczenia zawartych przez Open Life zmiana ich warunków dla skompensowania obciążenia podatkiem przez
zwiększenie obciążeń stron umowy) oraz wpływa na zmniejszenie atrakcyjności nowych ofert ubezpieczenia
przygotowywanych przez Open Life. Brak obciążenia podatkiem towarzystw funduszy inwestycyjnych stwarza dla
towarzystw ubezpieczeń oferujących ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym (w tym Open Life) nierównoprawne
warunki konkurencji rynkowej. W przypadku odnotowanych przez Skarb Państwa mniejszych, niż spodziewane wpływów
z podatku istnieje ryzyko zmiany jego formuły lub wysokości w roku 2016 lub następnych. Open Life w umowach
ubezpieczenia zawieranych po wprowadzeniu podatku nie zawarło możliwości zmiany warunków umowy w przypadku
zwiększenia tych obciążeń podatkowych. Tym samym w pewnym stopniu także rentowność nowych umów jest narażona na
ryzyko.
Zmiany w regulacjach dotyczących umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
Istotnym elementem niepewności są także ewentualne zmiany w regulacjach dotyczących umów ubezpieczenia
z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Może to skutkować zmianami regulacyjnymi prowadzącymi do istotnego
ograniczenia nowej sprzedaży tego rodzaju ubezpieczeń. Dodatkowo na obniżony poziom sprzedaży produktów regularnego
oszczędzania może mieć wpływ kontynuacja negatywnego przekazu medialnego w odniesieniu do tego rodzaju produktów.
Kierunek orzeczeń sądów powszechnych w sprawach dotyczących ubezpieczeń, w tym kwestionowanie wartości wykupu
zawartych umów ubezpieczenia może spowodować, że prowizje dla pośredników znacząco zmniejszą się i tym samym
rynek pośrednictwa ulegnie istotnej zmianie – wzrost stopnia koncentracji na skutek procesów łączenia i przejęć. Należy
podkreślić, że KNF stoi na stanowisku, że wymóg regulacyjny wypłaty wynagrodzenia w ratach dotyczy wszystkich umów
ubezpieczenia w tym ubezpieczeń ze składkami jednorazowymi. Polska Izba Ubezpieczeń zwróciła się o interpretację
ustawy do Ministerstwa Finansów, które nie wydało jeszcze swojej interpretacji ze względu na konieczność zasięgnięcia
dodatkowych opinii prawnych.
Zmiany dotyczące systemu emerytalnego
Szansą dla rozwoju ubezpieczeń mogą być zmiany w systemie emerytalnym i wprowadzenie preferencji rządowych dla
budowania indywidulanych oszczędności emerytalnych oraz wzrost świadomości społeczeństwa o konieczności
systematycznego oszczędzania, szczególnie w związku ze zmianami w systemie emerytalnym. Czynniki te mogą przełożyć
się na wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych (także inwestycji w nieruchomości) i oszczędnościowych. Jednak
znaczna liczba uczestników rynku finansowego zainteresowanych takimi programami, a także preferencyjne traktowanie pod
względem podatkowym niektórych grup podmiotów - funduszy inwestycyjnych w stosunku do zakładów ubezpieczeń, mogą
ograniczyć pozytywny efekt dla Grupy. Z drugiej strony dyskutowane preferencje dla oszczędzania na cele emerytalne
w ramach pracowniczych programów emerytalnych mogą skierować strumień potencjalnych klientów sektora ubezpieczeń
na życie do innych podmiotów rynku finansowego. W długim okresie perspektywy rozwoju rynku finansowoubezpieczeniowego pozostają korzystne ze względu na stosunkowo słaby rozwój tego rynku w Polsce w porównaniu do
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innych krajów europejskich, co wynika ze słabej jeszcze świadomości oraz stosunkowo niewielkich oszczędności osób
w kraju.
Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych
Czynnikiem który może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki Grupy jest wyczerpanie limitu na 2016 roku na
dofinansowanie nieruchomości nabywanych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Może mieć to przełożenie na
liczbę transakcji sprzedaży nieruchomości na rynku wtórnym. W przypadku rynku pierwotnego, efekt ten może mieć
mniejsze znaczenie, ponieważ w ofercie deweloperów można znaleźć mieszkania z datą oddania do użytkowania na 2017
czy 2018 rok, czyli w latach w których będą dostępne środki w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Powyższa
sytuacja może mieć wpływ na zmniejszenie liczby sprzedanych za pośrednictwem Grupy mieszkań na rynku wtórnym jak
i liczby uruchomionych kredytów hipotecznych zaciągniętych na ten cel.
Poziom rynkowych stóp procentowych
Istotne znaczenie dla wzrostu sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Grupę będzie miał poziom rynkowych stóp
procentowych. Niskie oprocentowanie depozytów oraz obligacji powinno sprzyjać skłonności Klientów do poszukiwania
alternatywnych do lokat bankowych form lokowania kapitału, a tym samym generować popyt na produkty i usługi oferowane
przez Grupę (przede wszystkim w nieruchomości pod wynajem, lokowaniem kapitału w produkty finansowe o charakterze
inwestycyjnym).

9 PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE
Emitent nie publikował oraz podjął decyzję o nieprzedstawianiu w Prospekcie prognoz wyników finansowych ani
szacunkowych wyników finansowych.

10 ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE
10.1 Informacje o osobach wchodzących w skład organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych
10.1.1

Zarząd Emitenta

Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd.
Organem zarządzającym Spółki jest Zarząd. Zgodnie z §21 ust. 1 i 2 Statutu, Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu)
członków. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnią kadencję. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na
następną kadencję.
Na Datę Prospektu w skład Zarządu Spółki wchodzą:
Przemysław Guberow - Prezes Zarządu,
Magdalena Łukaszewicz - Członek Zarządu,
Paweł Komar - Członek Zarządu,
Helena Kamińska - Członek Zarządu.
Poniżej zostały przedstawione dane i życiorysy członków Zarządu Spółki, które opracowane zostały na podstawie złożonych
oświadczeń.

Open Finance S.A.
Warsaw 2119872.2
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Przemysław Guberow – Prezes Zarządu
Wiek:

37 lat

PESEL:

79121000390

Miejsce pracy:

Open Finance S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Funkcje w ramach Spółki i podstawa
zatrudnienia:

Prezes Zarządu Open Finance S.A. od 1 lutego 2016 roku, na podstawie
uchwały Rady Nadzorczej z dnia 27 stycznia 2016 roku.

Termin upływu kadencji:

1 lutego 2019 roku

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe Emitenta za rok obrotowy 2018.

Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

Pan Przemysław Guberow ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem
Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Finanse i Bankowość (2005 r.).
Ukończył również szkolenie Harvard Business School Finance and
Leadership.

Przebieg pracy zawodowej:

Funkcje pełnione na Datę Prospektu:

w latach 2004 - 2013

Doradca Finansowy, Kierownik Oddziału, Dyr.
Ds. Produktów Inwestycyjnych, Open Finance
S.A.

w 2009 roku

Doradca Zarządu ds. Rozwoju Produktów Getin
Bank S.A.

w latach 2010 - 2011

Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.

w latach 2011 - 2016

Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu Open
Life TU Życie S.A.

w latach 2014 - 2016

Członek Zarządu Open Life Service sp. z o.o.

w latach 2007 - 2011

Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych,
Dyrektor Zarządzający Obszarem Zarządzania
Produktem

od 2013 roku - obecnie Doradca Zarządu Open Finance TFI S.A.
Pan Przemysław Guberow jest Prezesem Zarządu Emitenta (od 2016r.).
Pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Open Life Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A. (od 2016r.), Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Open Finance TFI S.A. (od 2013 r.), Członka Rady Nadzorczej
Noble Funds TFI S.A. oraz Prezesa Zarządu Home Broker S.A. (od 2016 r.)

Open Finance S.A.
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Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji Pan Przemysław Guberow nie
pełnił w okresie poprzednich pięciu lat, ani nie pełni na Datę Prospektu,
funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych spółkach.
Akcje posiadane na Datę Prospektu:

Pan Przemysław Guberow posiada (i) 33 092 akcji Emitenta oraz
(ii) 165 000 akcji Open Finance TFI S.A.

Magdalena Łukaszewicz – Członek Zarządu
Wiek:

36 lat

PESEL:

80072417623

Miejsce pracy:

Open Finance S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Funkcje w ramach Spółki i podstawa
zatrudnienia:
Członek Zarządu Open Finance S.A. od 30 września 2014 roku, na podstawie
uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 września 2014 roku.
Termin upływu kadencji:

30 września 2017 roku

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Emitenta za rok obrotowy 2017.

Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

Pani Magdalena Łukaszewicz ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentką
Uniwersytetu Ekonomicznego na Wydziale Zarządzania, kierunek Finanse
i Rachunkowość Przedsiębiorstw (w 2004 r.) oraz Finance and International Business
w Aarhus Scholl of Business w Danii. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i jest
wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 12039. Ukończyła również
szkolenie Harvard Business School Finance and Leadership.

Przebieg pracy zawodowej:

Open Finance S.A.
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w latach 2005 – 2008

Asystent/Senior Asystent w Departamencie Audytu, KPMG
Audyt sp. z o.o.

w latach 2008 -2010

Supervisor w Departamencie Audytu KPMG Audyt sp.
z o.o.

w latach 2010 – 2012

Manager w Departamencie Audytu, KPMG Audyt sp. z o.o.

od 2012 r. - obecnie

Dyrektor Finansowy Home Broker S.A.

od 2014 r. – obecnie

Dyrektor Finansowy Open Finance S.A.

w latach 2015 – 2016

Członek Zarządu HB Finanse sp. z o.o.
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Funkcje pełnione na Datę Prospektu:
Pani Magdalena Łukaszewicz jest Członkiem Zarządu Emitenta (od 2014 r.). W dniu
17 października 2016 roku Pani Magdalena Łukaszewicz złożyła rezygnację
z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 1 grudnia 2016 roku.
Pełni również funkcję Członka Zarządu Home Broker S.A. (od 2013 r.) oraz Członka
Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A. (od 2016 r.)
Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji Pani Magdalena Łukaszewicz nie pełnił
w okresie poprzednich pięciu lat ani nie pełni na Datę Prospektu funkcji członka
zarządu lub członka rady nadzorczej w innych spółkach.
Paweł Komar – Członek Zarządu
Wiek:

31 lat

PESEL:

85031009770

Miejsce pracy:

Open Finance S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Funkcje w ramach Spółki i podstawa
zatrudnienia:
Członek Zarządu Open Finance S.A. od 8 września 2015 roku, na podstawie uchwały
Rady Nadzorczej z dnia 8 września 2015 roku.
Termin upływu kadencji:

8 września 2018 roku

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Emitenta za rok obrotowy 2017.

Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

Pan Paweł Komar ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wydział Nauk Historycznych i Specjalistycznych (2009 r.) oraz
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Zarządzania i Finansów. (2010
r.).

Przebieg pracy zawodowej:
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w latach 2007 - 2008

Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży Open Finance S.A.

w latach 2008 - 2010

Doradca Finansowy, Ekspert Finansowy Open Finance S.A.

w latach 2010 - 2012

Kierownik Oddziału, Kierownik Obszaru Open Finance S.A.

w 2012 roku

Kierownik Regionalny Sprzedaży Open Finance S.A.

w 2014 roku

Członek Zarządu, Home Broker S.A.

od 2012 r. - obecnie

Dyrektor Zarządzający Open Finance S.A.

do 2015 r.- obecnie

Dyrektor Generalny, Home Broker S.A.
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Funkcje pełnione na Datę Prospektu:
Pan Paweł Komar jest Członkiem Zarządu Emitenta (od 2015r.). Pełni również
funkcję Członka Zarządu Home Broker S.A. (od 2015 r.).
Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji Pan Paweł Komar nie pełnił w okresie
poprzednich pięciu lat ani nie pełni na Datę Prospektu funkcji członka zarządu lub
członka rady nadzorczej w innych spółkach.
Helena Kamińska – Członek Zarządu
Wiek:

36 lat

PESEL:

80060903127

Miejsce pracy:

Open Finance S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Funkcje w ramach Spółki i podstawa
zatrudnienia:
Członek Zarządu Open Finance S.A. od 13 grudnia 2013 roku, na podstawie uchwały
Rady Nadzorczej z dnia 13 grudnia 2013 roku.
Termin upływu kadencji:

13 grudnia 2016 roku

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Emitenta za rok obrotowy 2015.

Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

Pani Helena Kamińska ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość (2005 r.). Ukończyła również
studia Master of Business Administration, Executive Studies na Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie (2015 r.).

Przebieg pracy zawodowej:
w latach 2004 – 2006

Kierownik Oddziału Open Finance S.A.

w latach 2006 – 2007

Kierownik Regionalny Sprzedaży Open Finance
S.A.

w latach 2007 – 2008

Członek Zarządu Home Broker S.A.

w latach 2008 – 2009

Z-ca Dyrektora
Securities S.A.

w latach 2009 - 2013

Dyrektor Zarządzający Obszarem Kredytów
Hipotecznych i Finansowych, prokurent, Getin
Noble Bank S.A.

w latach 2014 - 2016

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

Zarządzającego

Noble

od 2013 roku - obecnie Dyrektor Zarządzający Open Finance S.A.
od 2014 - obecnie
Open Finance S.A.
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Dyrektor Zarządzający Home Broker S.A.
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2015 - 2016

Członek Zarządu Związku Firm Doradztwa
Finansowego

2014 - 2016

Członek Rady Nadzorczej Open Finance TFI
S.A.

w latach 2015-2016

Członek Zarządu HB Finanse sp. z o.o.

Funkcje pełnione na Datę Prospektu:
Pani Helena Kamińska jest Członkiem Zarządu Emitenta (od 2013 r.). Poza
pełnieniem wyżej wymienionych funkcji Pani Helena Kamińska nie pełniła w
okresie poprzednich pięciu lat ani nie pełni na Datę Prospektu funkcji
członka zarządu lub członka rady nadzorczej w innych spółkach.
Akcje posiadane na Datę Prospektu:Pani Helena Kamińska posiada 1 321 akcji Emitenta.

10.1.2

Rada Nadzorcza Emitenta

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z §16 ust.1 i §17 ust.1 i 3 Statutu, Rada Nadzorcza składa
się z co najmniej pięciu członków. Kadencje członków Rady Nadzorczej trwają trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą
być wybierani ponownie na następną kadencję.
Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby:
Aneta Skrodzka Książek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Szturmowicz – Członek Rady Nadzorczej
Izabela Lubczyńska – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Lisik – Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej
Tobiasz Bury – Członek Rady Nadzorczej
Poniżej przedstawione zostały życiorysy zawodowe poszczególnych członków Rady Nadzorczej opracowane na podstawie
ich oświadczeń.

Aneta Skrodzka - Książek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiek:

43 lata

PESEL:

73081505766

Miejsce pracy:

Open Finance S.A., Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Funkcje w ramach Spółki:

Członek Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia
15 grudnia 2015 r.
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Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2017

Wykształcenie:

Aneta Skrodzka-Książek posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Szkołę Główną
Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość (1996 r.).

Przebieg pracy zawodowej:

Funkcje pełnione
Prospektu:

na

w latach 1999-2001

Supervisor, KPMG (USA)

w latach 1996-2007

Starszy Manager, KPMG (Polska)

w latach 2007-2010

Dyrektor w Departamencie Audytu, KMPG (Rosja)

w latach 2010-2014

Dyrektor Komórki Audytu Wewnętrznego
obejmującej Polskę, Rosje oraz Kraje Bałtyckie,
Nordea Bank Polska

w latach 2015-2016

Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A.

Datę
Aneta Skrodzka-Książek pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta
(od 2015 roku). Ponadto pełni funkcję Członka Zarządu Idea Bank S.A. (od 2015
roku), Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od 2016 roku), Członka Rady
Nadzorczej Idea Money S.A. (od 2015 roku), Członka Rady Nadzorczej Idea Expert
S.A. (od 2015 roku), Członka Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od 2015 roku),
Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od 2015 roku), Członek Rady
Nadzorczej Idea Fleet S.A. (od 2015 roku), Członek Rady Nadzorczej Home Broker
S.A. (od 2015 roku).
Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji, Aneta Skrodzka-Książek nie pełniła
w okresie poprzednich pięciu lat, ani nie pełni na Datę Prospektu, funkcji członka
zarządu lub członka rady nadzorczej w innych spółkach.

Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wiek:

52 lata

PESEL:

64071100494

Miejsce pracy:

RB Investcom sp. z o.o., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.

Funkcje w ramach Spółki:

Członek Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.
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Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

Pan Remigiusz Baliński ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii
Medycznej we Wrocławiu (1992 r.) oraz studiów Master of Business Administration
w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu i National Louis University – „Finance
Concentration” (2006 r.). Jest również absolwentem Studiów podyplomowych
„Finanse Przedsiębiorstw” w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

Przebieg pracy zawodowej:

Open Finance S.A.
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w latach 1993-1994

Członek Rady Nadzorczej, Gliwicki Bank Handlowy S.A.,

w latach 1993-1996

Doradca Prezesa
Leasingowy S.A.,

w roku 1995

Kierownik Biura Zarządu, TU Europa S.A.,

w latach 1997-2001

Prezes Zarządu, Efi sp. z o.o.,

w roku 2001

Wiceprzewodniczący Rady
Fundusz Leasingowy S.A.,

w latach 2001-2002

Doradca i Prokurent Samoistny, Efi sp. z .o.o.,

w latach 2004-2008

Członek Rady Nadzorczej, Getin Services sp. z o.o. (RB
Expert sp. z o.o.),

w latach 2003-2011

Przewodniczący Rady Nadzorczej (2004-2008), Członek
Rady Nadzorczej, Fiolet PDK S.A.,

w latach 2006-2008

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, LC Corp S.A.,

w latach 2006-2008

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Getin Holding S.A.,

w roku 2006

Sekretarz Rady Nadzorczej TU Europa S.A. oraz TU na
Życie Europa S.A.

w latach 2006-2012

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TU Europa S.A.
oraz TU Europa na Życie S.A.,

w latach 2007-2008

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Mercurius Dom
Maklerski sp. z o.o.,

w roku 2007

Członek Rady Nadzorczej Getin Raty S.A.,

w latach 2006-2010

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Getin Bank S.A.,

w latach 2000-2011

Członek Rady Nadzorczej Panorama Finansów S.A.,

w latach 2009-2010

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.,

w latach 2007-2012

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin International
S.A.,

w latach 2007-2012

Członek Rady Nadzorczej Home Broker Nieruchomości
S.A.

Zarządu,

Europejski

Nadzorczej,

Funduszu

Europejski
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w latach 2010-2012

Członek Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.,

w latach 2011-2012

Prezes Zarządu Sax Development sp. z o.o.,

w latach 2011-2012

Prezesa Zarządu Development System sp. z o.o.,

w latach 2011-2014

Prezesa Zarządu RB Nova sp. z o.o.,

w latach 2005-2014

Członek Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A.,

w latach 2012-2015

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GetBack S.A.

Funkcje pełnione na Datę Prospektu:
Pan Remigiusz Baliński pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
Emitenta (od 2004 r.). Ponadto pełni funkcje: Prezesa Zarządu LC Engineering
sp. z o.o. (od 2009 r.), Prezesa Zarządu RB Investcom sp. z o.o. (od 2003 r.),
Prezesa Zarządu Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (od 2010 r.), Prezesa
Zarządu RB Finance System sp. z o.o. (od 2011 r.), Prezesa Zarządu RB Consulting
sp. z o.o. (od 2011 r.), Prezesa Zarządu Sky Tower S.A. (dawniej RB Finance Expert
S.A., od 2012 r.), Prezesa Zarządu Multifinance Expert sp. z o.o. (od 2012 r.),
Prezesa Zarządu Money Profi sp. z o.o. (od 2012 r.), Prezesem Zarządu Total Money
sp. z o.o. (od 2014 r.), oraz Prezesem Zarządu Total Finance sp. z o.o. (od 2014 r.).
Pan Remigiusz Baliński pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Europejskiego Domu Brokerskiego (dawniej Silver Coin sp. z o.o. od 2014 r.).
Ponadto pełni funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
(od 2003 r.), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Tax Care S.A. (od 2008 r.),
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Home Broker S.A. (dawniej Home Broker
Nieruchomości S.A., od 2012 r.), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Box S.A.
(od 2012 r.), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Arkady Wrocławskie S.A. (od 2006
r.), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Warszawa Przyokopowa sp. z o.o.
(od 2010), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding (od 2008 r.),
Członka Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (od 2011 r.),
Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Carcade OOO (od 2009 r.),
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. (od 2010 r.),
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Noble Securities S.A. (od 2012 r.),
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. (od 2012 r.). Pan
Remigiusz Baliński jest również: Członkiem Rady Nadzorczej LC Corp S.A. (od 2008
r.), Członkiem Rady Nadzorczej LC Corp Sky Tower sp. z o.o. (od 2009 r.),
Członkiem Rady Nadzorczej Idea Money S.A. (od 2012 r.), Członkiem Rady
Nadzorczej BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. (dawniej Dexia Kommunalkredit Bank
Polska S.A., od 2013 r.), Członkiem Rady Nadzorczej Getin Fleet S.A. (od 2013 r.)
Członkiem Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od 2014 r.) oraz Przewodniczącym
Rady Nadzorczej Open Brokers S.A. (od 2015 r.). Jest również Członkiem Rady
Nadzorczej MFE Multiagent sp. z o.o. (od 2016 r.) oraz Członkiem Rady Nadzorczej
Greenpoint sp. z o.o. (od 2015 r.)
Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji, pan Remigiusz Baliński nie pełnił
w okresie poprzednich pięciu lat, ani nie pełni na Datę Prospektu funkcji członka
zarządu lub członka rady nadzorczej w innych spółkach.
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Dr Leszek Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej
Wiek:

54 lata

PESEL:

62050900976

Miejsce pracy:

ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Funkcje w ramach Spółki:

Członek Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 r.

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2017.

Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

Dr Leszek Czarnecki jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.
Dyplom został wydany przez Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we
Wrocławiu (1993 r.). Dr Leszek Czarnecki posiada także tytuł magistra inżyniera
(inżynieria środowiska) Politechniki Wrocławskiej (1987 r.). Ukończył również kurs
AMP na Harvard Business School.

Przebieg pracy zawodowej:

Open Finance S.A.
Warsaw 2119872.2

w latach 1986-1990

Członek Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii „TAN”
z siedzibą we Wrocławiu,

w latach 1991-2001

Prezes Zarządu (1992-1994); Przewodniczący Rady
Nadzorczej (1994-1995); Prezes Zarządu (1995-2001),
Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we
Wrocławiu,

w latach 1993-1995

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (1993-1994);
Członek Zarządu (1995), Polbank S.A. z siedzibą
w Warszawie,

w latach 1996-2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej (1996-1997, 19992005); Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (20052007), TU EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

w roku 2001

Członek Rady Nadzorczej, EFI sp. z o.o.,

w roku 2002

Członek Rady Nadzorczej Lukas S.A.,

w latach 2001-2002
oraz 2005-2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej (2001-2002);
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2005-2007), TU
na Życie EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

w latach 2002-2003

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający ds. Leasingu
i Ubezpieczeń, Credit Agricole Polska sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu,

w latach 2000-2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 2003); Prezes
Zarządu (2003-2004) Getin Holding S.A. z siedzibą we
Wrocławiu,
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w latach 2002-2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej „Arkady Wrocławskie”
S.A.,

w roku 2004

Członek Rady Nadzorczej, Bank Przemysłowy S.A.,

w latach 2003-2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej, Carcade sp. z o.o.
z siedzibą w Kaliningradzie,

w roku 2005

Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
z siedzibą we Wrocławiu,

w roku 2005

Przewodniczący Rady Nadzorczej RB Expert S.A.
z siedzibą we Wrocławiu,

w latach 2004-2006
oraz od 2009-2010

Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa (2004); Prezes
Zarządu (2004-2006); Członek Rady Nadzorczej (2009 –
2010), Getin Bank z siedzibą w Katowicach,

w latach 2005-2007
oraz w roku 2009

Członek Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.;

w latach 2005-2007

Członek Rady Nadzorczej, Noble Funds TFI S.A.
z siedzibą w Warszawie,

w latach 2006-2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej, LC Corp. S.A.
z siedzibą we Wrocławiu,

w latach 2005-2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej Mercurius Dom
Maklerski sp. z o.o.,

w latach 2006-2007

Przewodniczący Rady Nadzorczej JML S.A.,

w latach 2006-2007
oraz od 2010-2011

Przewodniczący Rady Nadzorczej Home Broker S.A.,

w latach 2010-2011

Członek Rady Nadzorczej Tax Care S.A.,

w latach 2010-2012

Przewodniczący Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A.

w latach 2009-2014

Przewodniczący Rady Nadzorczej LC Corp SKY Tower
sp. z o.o.

w latach 2012-2014

Przewodniczący Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

w latach 2012-2014

Przewodniczący Rady Nadzorczej MW Trade S.A.

Funkcje pełnione na Datę Prospektu:
Dr Leszek Czarnecki pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (od 2015 r.).
Ponadto pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od 2016 r.),
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. (od 2006 r.),
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Noble Bank S.A. (od 2012 r.),
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. (od 2010 r.),
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TU Europa S.A. oraz TU Europa na Życie
S.A. (od 2011 r.), Przewodniczącego Rady Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (od
2006 r.), Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC Corp S.A. (od 2008 r.), Członka
Open Finance S.A.
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Rady Nadzorczej Open Finance S.A. (od 2014 r.), oraz Przewodniczącego Rady
Fundacji St. Antony’s College Oxford Noble Foundation (od 2012 r.).
Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji, dr Leszek Czarnecki nie pełnił
w okresie poprzednich pięciu lat, ani nie pełni obecnie funkcji członka zarządu lub
członka rady nadzorczej w innych spółkach.
Akcje posiadane na Datę Prospektu: Pan dr Leszek Czarnecki posiada: (i) pośrednio 30 906 424 akcji Emitenta za
pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. oraz Idea Expert S.A., (ii) bezpośrednio i pośrednio 51,19% akcji LC Corp S.A.,
(iii) bezpośrednio i pośrednio 57,11% akcji Getin Holding S.A., (iv) bezpośrednio i pośrednio 55,73% akcji Getin Noble Bank,
(v) 79,46% akcji Idea Bank S.A.
Na Datę Prospektu dr Leszek Czarnecki posiada także bezpośrednio: (i) 100% udziałów w LC Corp BV (ii) 99,99% udziałów
RB Investcom Sp. z o.o., (iii) 15% udziałów Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o., (iv) 100% udziałów LC Corp B.V.

Małgorzata Szturmowicz – Członek Rady Nadzorczej
Wiek:

36 lata

PESEL:

80092012424

Miejsce pracy:

Idea Bank S.A., Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

Funkcje w ramach Spółki:

Członek Rady Nadzorczej od 4 października 2016 roku, na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia z dnia 4 października 2016 roku.

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie:

Małgorzata Szturmowicz posiada wykształcenie wyższe. Uzyskała tytuł magistra na
Akademii Polonijnej w Częstochowie, specjalność: tłumacz języka niemieckiego
(2005 r.). Ponadto uzyskała tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
specjalność: ekonomia (2006 r.). Ukończyła również studia doktoranckie w Kolegium
Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2009 r.). Pani
Małgorzata Szturmowicz odbywa obecnie aplikację celem uzyskania tytułu biegłego
rewidenta.

Przebieg pracy zawodowej:
w latach 2004-2011

Senior Consultant, Ernst&Young Audit Sp. z o.o.

w latach 2011-2012

Dyrektor Finansowy, Tax Care S.A.

w latach 2012-2013

Dyrektor Finansowy, Grupa Kapitałowa Idea Bank S.A.

Funkcje pełnione na Datę Prospektu:
Małgorzata Szturmowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (od 2016
r.). Ponadto pełni funkcję Członka Zarządu Idea Banku (od 2014 roku), Członka Rady
Nadzorczej LC Corp SKY Tower Sp. z o.o. (od 2015 roku).

Open Finance S.A.
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Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji, Małgorzata Szturmowicz nie pełniła
w okresie poprzednich pięciu lat, ani nie pełni na Datę Prospektu, funkcji członka
zarządu lub członka rady nadzorczej w innych spółkach.

Izabela Lubczyńska – Członek Rady Nadzorczej
Wiek:

48 lat

PESEL:

68090310508

Miejsce pracy:

Getin Holding S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

Funkcje w ramach Spółki:

Członek Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia
29 sierpnia 2016 roku

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2018

Wykształcenie:

Izabela Lubczyńska posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu
Wrocławskiego, który ukończyła otrzymując tytuł magistra filologii polskiej (1993 r.).
Otrzymała także tytuł magistra na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania,
Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2010 r.).
Ukończyła również Studia MBA (2009 r.), studia podyplomowe w zakresie Analizy
finansowej i zarządzania wynikami (2013 r.) oraz studia doktoranckie (2013 r.) na
Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu.

Przebieg pracy zawodowej:
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w latach 2004-2007

Kierownik Biura Zarządu, Getin Holding S.A.

w latach 2007-2012

Kierownik Biura Rady Nadzorczej, Getin Holding S.A.

w latach 2012-2013

Przewodnicząca Rady Nadzorczej, All Money S.A.

w roku 2013

Manager Audytu Grupy Kapitałowej, Getin Holding
S.A.

w latach 2013-2014

Dyrektor
Zarządzający
Obszarem
Audytu
Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej, Getin
Holding S.A.

w roku 2014

Członek Zarządu, Getin Holding S.A.
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Funkcje pełnione na Datę Prospektu:
Pani Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (od
2013 r.). Pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Getin International S.A.
(od 2014 r.), Członka Rady Nadzorczej Carcade Sp. z o.o. (od 2014 r.), Członka
Rady Nadzorczej Idea Expert S.A. (od 2013 r.) Członka Zarządu Getin Holding S.A.
(od 2014 roku) ), Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A. (od 2015), Członka
Rady Nadzorczej MW Trade S.A. (od 2015 roku ) oraz Członka Rady Nadzorczej
Idea Bank S.A.. (od 2015 r.).
Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji, Izabela Lubczyńska nie pełniła
w okresie poprzednich pięciu lat, ani nie pełni na Datę Prospektu, funkcji członka
zarządu lub członka rady nadzorczej w innych spółkach.
Jacek Lisik – Członek Rady Nadzorczej
Wiek:

55 lat

PESEL:

61040702938

Miejsce pracy:

ASV Lider sp. z o.o. (dealer Mitsubishi Motors), ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 19,
52-204 Wrocław

Funkcje w ramach Spółki:

Członek Rady Nadzorczej Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2016 r.

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

Opis stosownej wiedzy i doświadczenia zawodowego:
Wykształcenie:

Pan Jacek Lisik posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki
Wrocławskiej, po ukończeniu której uzyskał tytuł magistra inżyniera na specjalizacji:
automatyka przemysłowa i robotyka (1986 r.), oraz tytuł magistra inżyniera na
specjalizacji: systemy informatyczne (1989 r.).

Przebieg pracy zawodowej:

Funkcje pełnione na Datę
Prospektu:

w latach 1989-1995

Prezes Zarządu, Robomatic sp. z o.o.,

w latach 1995-1997

Wiceprezes Zarządu, MR Leasing Service S.A.,

w latach 1997-1999

Prezes Zarządu, MR Leasing Service S.A.,

w latach 2000-2003

Prezes Zarządu, Internet Service S.A.,

w latach 2002-2010

Wiceprezes Zarządu, LM Investment sp. z o.o.,

w latach 2003-2004

Prezes Zarządu, Carcade S.A. (obecnie Getin Leasing
S.A.).

Pan Jacek Lisik pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta (od 2016 r.). Jest
również Członkiem Zarządu ASV Lider sp. z o.o. (od 2004 r.), Członkiem Rady
Nadzorczej Banku Polskich Inwestycji S.A. (od 2015 r.), Członkiem Rady Nadzorczej
Getin Noble Bank S.A. (od 2012 r.) oraz Członkiem Rady Nadzorczej Noble
Securities S.A. (od 2015 r.).
Poza pełnieniem wyżej wymienionej funkcji, pan Jacek Lisik nie pełnił w okresie
poprzednich pięciu lat, ani nie pełni na Datę Prospektu, funkcji członka zarządu lub
członka rady nadzorczej w innych podmiotach.

Open Finance S.A.
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Szczegóły przypadków likwidacji:

W okresie 2002-2010 Pan Jacek Lisik pełnił funkcję Prezesa Zarządu LM Invest
sp. z o.o. Spółka została zlikwidowana w 2011 roku.

Akcje posiadane na Datę Prospektu: Pan Jacek Lisik posiada na Datę Prospektu 37,5% udziałów w ASV Lider sp. z o.o.
Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej
Wiek:

55 lat

PESEL:

61042903719

Miejsce pracy:

Rewersis Sp. z o.o., ul. Kamieńskiego 57/1A; 51-124 Wrocław

Funkcje w ramach Spółki:

Członek Rady Nadzorczej Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2016 r.

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie:

Pan Stanisław Wlazło jest magistrem ekonomii - absolwentem Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu (1985 r.). Ukończył również studia doktoranckie na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2013 r.)

Przebieg pracy zawodowej:

Open Finance S.A.
Warsaw 2119872.2

w latach 1985-1992

Specjalista ds. ekonomicznych, Kierownik działu
ekonomicznego, starszy Referent ekonomiczny,
Referent ekonomiczny, Referent ds. Planowania,
Jelczańskie Zakłady Samochodowe w Jelczu
Laskowicach,

w latach 1992-1994

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Departamentu
Rachunkowego – Główny Księgowy, Zastępca dyr.
Dep. analiz i prognoz, Specjalista ds. ekonomicznych,
Inspektor ds. Analiz, Dolnośląski Bank Gospodarczy
S.A.,

w latach 1994-1995

Zastępca Dyrektora Oddziału, Dyrektor Oddziału, Bank
Cukrownictwa CUKROBANK S.A.,

w 1995 roku

Specjalista ds. Finansowych, Europejski Fundusz
Leasingowy S.A.,

w latach 1995-1998

Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, Członek
Zarządu, TU EUROPA S.A.,

w latach 1998-1999

Dyrektor Finansowy, Agencja Ratalnej Sprzedaży ARS
S.A.,

w latach 1999-2001

Prezes Zarządu, I Wiceprezes Zarządu, Członek
Zarządu, MR Leasing Service SA (na Datę Prospektu
EFL Service S.A.),

w 2001 roku

Członek Zarządu, STGroup S.A.,

w 2001 roku

Prezes Zarządu, Spin Sp. z o.o.,

w latach 2002-2003

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Członek Zarządu Zakłady Lniarskie Orzeł S.A.,

w latach 2005-2006

Członek Rady Nadzorczej RB Expert S.A.,
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w latach 2003-2011

Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Ubezpieczeń na
Życie Europa S.A.,

w latach 2003-2011

Wiceprezes Zarządu,
Europa S.A.

w latach 2010-2011

Członek Rady Nadzorczej MW Trade S.A.

w latach 2013 - 2014

Wiceprezes Zarządu, Jelczański Park Technologiczny
sp. z o.o.

w latach 2009-2015

Członek Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie
Innowacyjno-Wdrożeniowym Hovertech S.A.

w latach 2012 – 2016

Członek Rady Nadzorczej GetBack S.A.

Towarzystwo

Ubezpieczeń

Funkcje pełnione na Datę Prospektu:Pan Stanisław Wlazło jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (od 2016 r.). Pełni
również funkcję Prezesa Zarządu Rewersis sp. z o.o. (od 2012 r.), Wiceprezesa
Zarządu Elbost sp. z o.o. (od 2014 r.) oraz Członka Rady Nadzorczej Open Finance
TFI S.A. (od 2016 r.)
Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji, pan Stanisław Wlazło nie pełnił
w okresie poprzednich pięciu lat, ani nie pełni obecnie funkcji członka zarządu lub
członka rady nadzorczej w innych spółkach.
Szczegóły przypadków upadłości:

W okresie 05.2001-12.2001 pełnił funkcję Członka Zarządu spółki STGroup S.A.
z siedzibą we Wrocławiu. W 25 października 2001 roku Sąd, na wniosek Zarządu
ogłosił upadłość tej spółki. W momencie składania wniosku o upadłość pan Stanisław
Wlazło pełnił funkcję Członka Zarządu tej spółki. 27 lutego 2008 roku postępowanie
upadłościowe zostało zakończone a 16 maja 2008 roku spółka została wykreślona
z rejestru przedsiębiorców prowadzony przez KRS.

Akcje posiadane na Datę Prospektu: Pan Stanisław Wlazło posiada na Datę Prospektu 32,86% udziałów w Rewersis sp.
z o.o. oraz 34% udziałów w Elbost sp. z o.o.
Tobiasz Bury – Członek Rady Nadzorczej
Wiek:

38 lat

PESEL:

78101611175

Miejsce pracy:

Idea Bank S.A., ul. Przyokopowa 33, Warszawa

Funkcje w ramach Spółki:

Członek Rady Nadzorczej Emitenta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 15 listopada 2016 r.

Termin wygaśnięcia mandatu:

Data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2018.

Wykształcenie:

Pan Tobiasz Bury jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach
Zarządzanie, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (2002 r.). Studiował również
w Umea School of Business and Economics (2000-2001) oraz ukończył Kellogg
School of Management, Northwestern University, gdzie uzyskał tytuł MBA (2007 r.).
Jest również absolwentem Harvard Business School, Harvard University, Advanced
Management Program (2013 r.)

Przebieg pracy zawodowej:

Open Finance S.A.
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w latach 2002-2008

Konsultant, Boston Consulting Group,

w latach 2007-2008

Manager, Boston Consulting Group,
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w 2009 r.

Dyrektor Zarządzający ds. Sieci Agencyjnej PZU Życie,
PZU Życie S.A.,

w latach 2009-2010

Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży Masowej PZU
Życie, PZU Życie S.A.

w latach 2010-2014

Dyrektor Zarządzający ds. Sieci w Grupie PZU, PZU
Życie S.A., PZU S.A.,

w latach 2014-2016

TU Link4 S.A., Członek Rady Nadzorczej

w latach 2014-2016

Członek Zarządu PZU Życie S.A., Dyrektor Grupy PZU

Funkcje pełnione na Datę Prospektu:Pan Tobiasz Bury jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (od 2016 r.). Pełni
również funkcję Członka Rady Nadzorczej Idea Leasing S.A. (od 2016 r.) oraz
Członka Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.
Poza pełnieniem wyżej wymienionych funkcji, pan Tobiasz Bury nie pełnił w okresie
poprzednich pięciu lat, ani nie pełni obecnie funkcji członka zarządu lub członka rady
nadzorczej w innych spółkach.

10.1.3

Pozostałe informacje na temat członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, poza wyjątkami wskazanymi
w Punktach 9.1.1 i 9.1.2 powyżej żaden z członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta:


nie posiada akcji Emitenta ani opcji na akcje Emitenta;



w ciągu ostatnich pięciu lat, nie był wspólnikiem, ani akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym powyżej 1%
głosów na walnym zgromadzeniu, ani akcjonariuszem innej spółki, ani wspólnikiem żadnej innej spółki kapitałowej
lub osobowej;



nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym przez KRS;



nie posiada zaległości podatkowych i nie jest ani nie było wobec niego prowadzone postępowanie w sprawie
o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe;



w okresie ostatnich pięciu lat nie został wydany przeciwko niemu żaden wyrok za przestępstwa związane
z oszustwem;



w ciągu ostatnich pięciu lat nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów
ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu
działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub
zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta;



w okresie ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych lub
osobą zarządzającą wyższego szczebla (o której mowa w ust. 9.1 lit d Załącznika XXIII do Rozporządzenia
o Prospekcie) w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których został
ustanowiony zarząd komisaryczny.

Powiązania rodzinne:
U Emitenta nie występują powiązania rodzinne między członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub osobami zarządzającymi
wyższego szczebla.
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10.2 Informacje dotyczące konfliktu interesów w organach administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych
10.2.1

Konflikt interesów

W odniesieniu do żadnego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej nie występują faktyczne ani potencjalne konflikty interesów
pomiędzy ich interesem osobistym a obowiązkami lub zobowiązaniami wobec Emitenta.
Powiązania pomiędzy członkami Zarządu i Rady Nadzorczej wynikają z faktu zasiadania przez członków organów Emitenta
w organach spółek zależnych.
Szczegóły dotyczące zajmowanych zarówno obecnie jak i w przeszłości funkcji w tych spółkach przez członków organów
Emitenta zostały wskazane w punktach 10.1.1 oraz 10.1.2 części III Prospektu.
Dodatkowo Pan Przemysław Guberow, prezes Zarządu Emitenta posiada 165 000 akcji Open Finance TFI co stanowi 3%
jego kapitału zakładowego.
Emitent posiada wewnętrzne regulacje określające kryteria i okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów,
a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienie. Regulacje te to Kodeks Etyki
obowiązujący od 18 grudnia 2014 roku oraz Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów obowiązujący od 1 kwietnia
2015 r.

10.2.2

Umowy zawarte odnośnie powołania organów

Nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na
podstawie których członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani na swoje stanowiska.

10.2.3

Uzgodnione ograniczenia w zakresie zbywania akcji Emitenta

Nie istnieją żadne ograniczenia uzgodnione przez członków organów Emitenta w zakresie zbycia w określonym czasie
posiadanych przez nich akcji i papierów wartościowych Emitenta.

11 WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIE W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW
ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA

11.1 Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych
lub odroczonych) oraz przyznanych przez Emitenta i jego podmioty
zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz Spółki lub jej
podmiotów zależnych
Wynagrodzenia lub inne świadczenia należne Członkom Zarządu, Członkom Rady Nadzorczej w 2015 roku z tytułu pełnienia
funkcji we władzach Spółki i jej spółek podporządkowanych
Kwota wynagrodzenia brutto (w zł)
Członkowie Zarządu
Przemysław Guberow* – Prezes Zarządu
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Magdalena Łukaszewicz – Członek Zarządu**
Paweł Komar - Członek Zarządu***

313 510,98
993 481

Helena Kamińska - Członek Zarządu****

412 159,76

Maurycy Kuhn - Prezes Zarządu*****

75 149,62

Członkowie Rady Nadzorczej
Leszek Czarnecki - Członek Rady Nadzorczej

24 000

Remigiusz Baliński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

24 000

Jarosław Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej*******

24 000

Marcin Dec – Członek Rady Nadzorczej********

24 000

Izabela Lubczyńska- Członek Rady Nadzorczej.

24 000

Aneta Skrodzka Książek – Przewodnicząca Rady Nadzorczej*********

0

Małgorzata Szturmowicz – Członek Rady Nadzorczej**********

0

Jacek Lisik – Członek Rady Nadzorczej***********

0

Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej***********

0

Tobiasz Bury***********

0

Źródło: Emitent
*Pan Przemysław Guberow został powołany jako Prezes Zarządu z dniem 1 lutego 2016 r. Wynagrodzenia za 2015 r. w wysokości 1 200 zł to
wynagrodzenie otrzymane od Open Finance TFI w związku z pełnieniem tam funkcji Członka Rady Nadzorczej.
** Podana kwota zawiera również wynagrodzenie w kwocie 218 413,22 zł, które Pani Magdalena Łukaszewicz otrzymała w związku z pełnieniem funkcji
Dyrektora Finansowego Home Broker
*** Podana kwota zawiera również wynagrodzenie w kwocie 129 674 zł, które Pan Paweł Komar otrzymał w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora
Generalnego Home Broker
**** Podana kwota zawiera również wynagrodzenie w kwocie 60 333,76 zł, które Pani Helena Kamińska otrzymała w związku z pełnieniem funkcji Dyrektora
Zarządzającego Home Broker
***** Pan Maurycy Kuhn nie pełni funkcji Prezesa Zarządu od dnia 1 lutego 2016 r.
****** Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali w 2015 r. wynagrodzenia od podmiotów zależnych Emitenta
******* Pan Jarosław Augustyniak nie pełni funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 1 października 2016 r.
******** Pan Marcin Dec nie pełni funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 15 grudnia 2015 r.
********* Pani Aneta Skrodzka Książek pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta od 15 grudnia 2015 r.
********** Pani Małgorzata Szturmowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 4 października 2016 r.
*********** Pan Jacek Lisik, Tobiasz Bury oraz Stanisław Wlazło pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta od 15 listopada 2016 r.
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Członkowie organów Emitenta nie otrzymywali w 2015 roku wynagrodzenia warunkowego ani odroczonego.
Członkowie Zarządu Emitenta są uprawnieni do korzystania z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz
laptopów wyłącznie w celach służbowych i nie stanowią one formy dodatkowego wynagrodzenia niepieniężnego.
Informacje wskazane w niniejszym punkcie uwzględniają punkt 10.1 Załącznika I do Rozporządzenia oraz rekomendację
148 CESR, w tym także dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych zawarte w „Dobrych praktykach spółek
notowanych na GPW”.
Członkom organów Emitenta nie przyznano jako elementu wynagrodzenia za 2015 rok, świadczeń w naturze ani innych
świadczeń niepieniężnych.
Członkowie Zarządu otrzymywali wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji na podstawie umowy o pracę oraz w przypadku
Pana Pawła Komara na podstawie kontraktu menadżerskiego zaś członkowie Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 4
WZA Emitenta z dnia 2 grudnia 2014 r.

11.2 Kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub jego podmioty
zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne im
świadczenia
Poza kwotami wydzielonymi lub zgromadzonymi w związku z wymogami wynikającymi z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa u Emitenta nie wydzielono ani nie zgromadzono środków pieniężnych na świadczenia rentowe,
emerytalne lub inne podobne świadczenia dla Członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub osób zarządzających wyższego
szczebla.

12 PRAKTYKI

ORGANU
I NADZORUJĄCEGO

ADMINISTRACYJNEGO,

ZARZĄDZAJĄCEGO

12.1 Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących
sprawowali swoje funkcje
12.1.1

Zarząd

Informacje na temat zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie Zarządu zostali powołani do pełnienia
funkcji zostały przedstawione w opisie każdego z członków Zarządu w punkcie 9.1.1 Zarząd Emitenta.

12.1.2

Rada Nadzorcza

Informacje na temat zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie Zarządu zostali powołani do pełnienia
funkcji zostały przedstawione w opisie każdego z członków Zarządu w punkcie 9.1.2 Rada Nadzorcza Emitenta.

12.2 Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub
którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia
wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy
Nie istnieją żadne umowy zawarte z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta na
postawie których przysługiwałby im świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy.
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12.3 Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta
W Spółce nie funkcjonuje komitet ds. audytu. W myśl art. 86 ust 3 ustawy o biegłych rewidentach, w jednostkach
zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu
mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.
U Emitenta zadania komitetu audytu są wykonywane przez całą Radę Nadzorczą na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 lutego 2011 r., zgodnie z którą zadania komitetu audytu zostały powierzone Radzie
Nadzorczej.
Od dnia 15 listopada 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi 8 członków, z tego powodu na najbliższym
posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się nie później niż do 30 listopada 2016, będzie miał miejsce wybór komitetu
audytu.
Celem wykonywania przez Radę Nadzorczą zadań Komitetu Audytu jest wykonywanie obowiązków nadzorczych w ramach
procesów sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej oraz procesu audytu.
Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach, posiada
Pani Aneta Skrodzka-Książek, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta oraz Pan Jacek Lisik, Członek Rady Nadzorczej
Emitenta.
Pan Jacek Lisik posiada certyfikaty wydane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w zakresie emisji akcji, emisji obligacji
oraz rachunkowości zarządczej. Pan Jacek Lisik posiada także praktyczne doświadczenie pozwalające na rzetelne
wykonywanie obowiązków przy szczególnym uwzględnieniu specyfiki działalności Emitenta, w szczególności posiada wiedzę
z zakresu strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zasad działania instytucji finansowych oraz znajomość
zagadnień finansów przedsiębiorstw, w tym uregulowań prawnych związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w
Polsce.
Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej, spełniającymi kryteria niezależności wynikające z ustawy o biegłych rewidentach
oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Emitenta są Pan Jacek Lisik oraz Pan Stanisław Wlazło.
W Spółce nie funkcjonuje komisja ds. wynagrodzeń.

12.4 Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu
korporacyjnego
Emitent stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016”, które
zostały przyjęte uchwałą nr 26/1413/2015,Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z dnia 13 października
2015 r. Treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
poświęconej tej tematyce (www.corp-gov.gpw.pl) za wyjątkiem następujących zasad, od stosowania których odstąpił:

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich
5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, nie ma zastosowania.
Zasada szczegółowa nie ma zastosowania ponieważ Zarząd Emitenta nie podjął decyzji o publikowaniu prognoz
finansowych.
I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej
kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia,
wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym
okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie
internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Zarządu Emitenta podstawowym kryterium wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej
lub co do wyboru kluczowych menedżerów, powinien być profesjonalizm, kompetencje oraz doświadczenie kandydata do
sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby, wiek lub kierunek wykształcenia, nie powinny
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stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. Z tego względu Emitent nie uważa za zasadne wprowadzanie regulacji
opartych na z góry ustalonych parytetach, a decyzję co do wyboru osób zarządzających, członków Rady Nadzorczej czy też
kluczowych menedżerów pozostawia w rękach uprawnionych organów spółki.
I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent odstąpił od stosowania powyższej zasady szczegółowej w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na swojej stronie internetowej ze
względów ekonomicznych. W ocenie Zarządu Emitenta koszty związanie z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji
posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci Internet, nie znajdują uzasadnienia ze względu na obecną
strukturę akcjonariatu Emitenta. Ponadto według Zarządu Emitenta nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania
powyższej zasady w zakresie, w którym Emitent jej nie stosuje, tym bardziej, że Emitent będzie przekazywać do publicznej
wiadomości w formie raportów oraz będzie zamieszczać na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane
informacje i dokumenty – umożliwiając inwestorom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego
zgromadzenia.
Emitent planuje do końca 2016 roku wprowadzić niezbędne rozwiązania techniczne, dzięki którym będzie możliwe
zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta zapisu przebiegu obrad WZA, w formie audio lub video.
I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej
strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę
powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub
charakter i zakres prowadzonej działalności.
Zasada szczegółowa nie ma zastosowania ponieważ akcje Emitenta nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych
WIG20 lub mWIG40. Jednocześnie w ocenie Zarządu Emitenta struktura akcjonariatu oraz charakter i zakres prowadzonej
działalności, nie stanowią wystarczających przesłanek o do prowadzenia strony internetowej w języku angielskim.

Zarząd i Rada Nadzorcza
I.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia
Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu
pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio. Od dnia 15 listopada 2016 roku w skład Rady Nadzorczej
Emitenta wchodzi 8 członków, z tego powodu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się nie później
niż do 30 listopada 2016, będzie miał miejsce wybór komitetu audytu.
Emitent nie później niż od 30 listopada 2016 roku ma zamiar przestrzegać tej zasady.
II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Od dnia 15 listopada 2016 roku w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi 8 członków, z tego powodu na najbliższym
posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbędzie się nie później niż do 30 listopada 2016 r., będzie miał miejsce wybór komitetu
audytu. Emitent nie później niż od 30 listopada 2016 roku ma zamiar przestrzegać tej zasady.
II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację
o braku takiej polityki. Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Brak stosowania przez Emitenta powyższej zasady szczegółowej jest konsekwencją niestosowania przez Emitenta
rekomendacji I.R.2..

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną
transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Nie ma zastosowania. Zasada szczegółowa nie ma
zastosowania w stosunku do Emitenta ze względu na niestosowanie przez Emitenta zasady szczegółowej I.Z.1.20.
Emitent planuje do końca 2016 roku wprowadzić niezbędne rozwiązania techniczne, dzięki którym będzie możliwe
zamieszczenie na stronie internetowej Emitenta zapisu przebiegu obrad WZA, w formie audio lub video.
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13 ZATRUDNIENIE
13.1 Informacje dotyczące struktury zatrudnienia
Poniższa tabela przedstawia liczbę pracowników zatrudnionych przez Emitenta i w Grupie we wskazanych datach.
Pracownicy Emitenta
Data
Prospektu

30.06.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Pracownicy Emitenta

3 378

3 334

3 018

2 617

2 451

Pracownicy Grupy

3 558

3 518

3 434

3 178

3 124

Źródło: Emitent

Grupa zatrudnia pracowników w oparciu m.in. o umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia, umowy o dzieło.
Na Datę Prospektu w charakterze doradców finansowych zatrudnionych było 3 137 osób, w centrali Emitenta było
zatrudnionych 159 osób, zaś w wsparciu sprzedaży i sprzedaży internetowej Emitent zatrudniał 78 osób. Dodatkowo
w Zarządzie Emitenta zatrudnionych jest 4 osoby.
Ani Emitent, ani Grupa nie stosują podziału pracowników w oparciu o kryterium geograficzne z uwagi na fakt, iż jest to
nieistotne dla ich działalności.
Grupa nie zatrudnia znaczącej liczby pracowników tymczasowych.

13.2 Posiadane akcje i opcje na akcje Emitenta
Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcjach
i opcjach na akcje Emitenta

Podmiot

Akcje Spółki posiadane przez członków
organów administracyjnych,
zarządzających i nadzorczych

Opcje na akcje Spółki posiadane
przez członków organów
administracyjnych, zarządzających i
nadzorczych

Członkowie Zarządu
Przemysław Guberow

33 092

Magdalena Łukaszewicz
Helena Kamińska

1 321

Paweł Komar
Członkowie Rady Nadzorczej
Dr Leszek Czarnecki

30 906 424*

Remigiusz Baliński
Izabela Lubczyńska
Małgorzata Szturmowicz
Aneta Skrodzka Książek
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Jacek Lisik
Tobiasz Bury
Stanisław Wlazło
Źródło: Emitent
*za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. i Idea Expert S.A.

13.3 Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników
w kapitale Emitenta
W Spółce nie istnieją ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowników w kapitale zakładowym Emitenta.

14 ZNACZNI AKCJONARIUSZE
14.1 Informacje o osobach innych niż członkowie organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, które w sposób
bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa
głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa krajowego Emitenta
Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, obowiązkowi zgłoszenia posiadanego udziału w spółce publicznej
podlega akcjonariusz spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce, z tym że do tej
liczby głosów wlicza się liczbę głosów posiadanych przez podmioty zależne takiego akcjonariusza.
Znacznymi akcjonariuszami Emitenta są podmioty, których dane przedstawione są w poniższym zestawieniu:
Znaczni akcjonariusze Emitenta

Akcjonariusz

dr Leszek Czarnecki (pośrednio poprzez Getin Noble Bank S.A.
Idea Expert S.A.):

Liczba
posiadanych
akcji

Liczba głosów
Udział
wynikająca z procentowy
posiadanych
w kapitale
akcji
zakładowym

Udział
procentowy
głosów w
walnym
zgromadzeniu

30 906 424

30 906 424

56,86%

56,86%

22 909 818

22 909 818

42,15%

42,15%

7 996 606

7 996 606

14,71%

14,71%

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK

4 800 000

4 800 000

8,83%

8,83%

METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej AMPLICO Otwarty
Fundusz Emerytalny)

3 500 000

3 500 000

6,44%

6,44%

Getin Noble Bank S.A.. z siedzibą w Warszawie
Idea Expert S.A.

Źródło: Emitent

Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest dr Leszek Czarnecki, który za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.
oraz Idea Expert S.A. posiada 56,86% akcji Emitenta.
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Poniżej przedstawiamy informacje o Głównym Akcjonariuszu i o podmiotach, za pośrednictwem których Główny
Akcjonariusz posiada ten status.

Dr Leszek Czarnecki
Dr Leszek Czarnecki za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. i Idea Expert S.A. posiada 56,86% akcji Emitenta i jest
podmiotem dominującym względem Emitenta. Dane dotyczące akcji posiadanych przez dr. Leszka Czarneckiego i jego
podmioty zależne przedstawione są w tabeli powyżej.
Sprawowanie przez dr. Leszka Czarneckiego kontroli nad Emitentem, polegającej na pośrednim wykonywaniu prawa głosu
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta ograniczone jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy o Ofercie
Publicznej, „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” oraz postanowienia Statutu Emitenta. Tym samym zapewniona
jest przejrzystość i formalizm w zakresie podejmowania przez Walne Zgromadzenie Emitenta (jako organ właścicielski)
decyzji w formie uchwał, jak również ochrona praw akcjonariuszy mniejszościowych. Wykonywanie uprawnień
właścicielskich zgodnie z powyżej wymienionymi regulacjami nie stanowi nadużycia kontroli nad Emitentem.
W szczególności mechanizmem zapobiegającym nadużywaniu przez dr. Leszka Czarneckiego kontroli nad Spółką jest
uprawnienie mniejszościowych akcjonariuszy do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie przewidzianym w art.
422-427 KSH. Taki mechanizm jest również przewidziany w Ustawie o Ofercie, dotyczącej funkcjonowania spółek
publicznych, w tym: uprawnienie akcjonariuszy spółki publicznej posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego do
wnioskowania o powołanie rewidenta ds. szczególnych, obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania akcji spółki
publicznej oraz obowiązki związane z przekroczeniem przez dany podmiot określonego udziału w ogólnej liczbie głosów
w spółce publicznej, które może mieć miejsce zasadniczo jedynie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na
sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej. Zgodnie z regulacjami Ustawy o Ofercie Publicznej akcjonariusze
mniejszościowi są również uprawnieni do żądania wykupu posiadanych przez nich akcji spółki publicznej przez innego
akcjonariusza tej spółki publicznej, jeżeli jego udział w ogólnej liczbie głosów osiągnął lub przekroczył 90%, w terminie trzech
miesięcy od dnia osiągnięcia lub przekroczenia tego progu. Statut nie zawiera postanowień, które w sposób szczególny
zapobiegają ewentualnemu nadużywaniu kontroli przez dr. Leszka Czarneckiego.

Getin Noble Bank S.A.
Getin Noble Bank S.A. posiada 42,15% w kapitale zakładowym Emitenta co stanowi 42,15% głosów na jego Walnym
Zgromadzeniu.
Getin Noble Bank S.A. i jego spółki zależne oferują swoim klientom produkty w segmencie bankowości, pośrednictwa
finansowego oraz zarządzania funduszami i aktywami. Segment bankowości do którego należy Getin Noble Bank, obejmuje
usługi z zakresu udzielania kredytów i pożyczek, gwarancji i poręczeń, przyjmowania depozytów oraz produktów
inwestycyjnych świadczonych przez bank.

14.2 Informacja dotycząca posiadania przez głównych akcjonariuszy
Emitenta innych praw głosu
Ani dr Leszek Czarnecki, będący głównym akcjonariuszem Emitenta, ani podmioty, za pośrednictwem których dr Leszek
Czarnecki posiada status głównego akcjonariusza nie mają innych praw głosu niż przedstawione w niniejszym punkcie.
Także AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK, METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny (dawniej AMPLICO
Otwarty Fundusz Emerytalny) nie posiadają innych praw głosu.

14.3 Informacje, czy Emitent bezpośrednio lub pośrednio należy do innego
podmiotu (osoby) lub jest przez taki podmiot (osobę) kontrolowany
Informacje o podmiotach bezpośrednio i pośrednio dominujących wobec Emitenta zostały przedstawione w punkcie 14.1
powyżej.
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14.4 Opis wszelkich ustaleń, których realizacja może w przyszłości
spowodować zmiany w sposobie kontroli Emitenta
Na Datę Prospektu nie istnieją żadne ustalenia, których realizacja może w przyszłości spowodować zmiany w sposobie
kontroli Emitenta.

15 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI
Emitent zawierał w przeszłości i zamierza zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR
24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” (załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008
z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady zmienionym Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1274/2008 z dnia 17
grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy
rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do
Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR).
Wszystkie transakcje między podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują
w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych.
Wszystkie transakcje między podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują
w transakcjach zawartych na warunkach rynkowych. Transakcje z pomiotami powiązanymi nie były zawierane nieodpłatnie.
Powiązania Emitenta z poszczególnymi podmiotami mają charakter osobowy bądź kapitałowy i wynikają z fakty zasiadania
przez członków organów Emitenta w spółkach należących do grupy kapitałowej dra Leszka Czarneckiego, członka Rady
Nadzorczej Emitenta bądź też z faktu bycia podmiotem zależnych od Emitenta. Podmiotami powiązanymi Emitenta są
również członkowie jego organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej.
Podmioty, z którymi Emitent dokonywał transakcji i które to podmioty zostały uznane za powiązane z Emitentem
w poszczególnych okresach zostały wskazane w tabelach zamieszczonych w punkcie 15 części III Prospektu.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi – za okres od 1 stycznia 2016 do
30 września 2016 roku (*)
(niebadane)
Razem transakcje:
Transakcje z podmiotami zależnymi:
Open Finance TFI S.A.
Home Broker S.A.
HB Finanse sp. z o.o.
Transakcje z podmiotami stowarzyszonymi:

Przychody

Zakup

Przychody
finansowe

Koszty
finansowe

Lokaty i środki na
rachunku
bankowym

Należności

Zobowiązania

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

tys. zł

47 826

11 156

10 403

5 254

12

23 746

150 322

4 496

4 877

10 403

-

-

1 462

879

784

-

10 317

-

-

5

375

3 712

4 877

13

-

-

1 457

504

-

-

73

-

-

-

-

11 788

53

-

111

-

113

3 002

Open Life TUŻ S.A.

8 662

53

-

111

-

75

3 002

Open Brokers S.A.

3 126

-

-

-

-

38

-

Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi:

31 542

6 226

-

5 143

12

22 171

146 441

Getin Noble Bank S.A.

27 697

1 897

-

2 957

12

3 232

86 818

13

194

-

-

3

-

184

203

-

-

-

-

26

Noble Concierge Sp. z o.o.
Noble Securities S.A.
Noble Funds TFI S.A.
Idea Bank S.A.
Development System Sp. z o.o.
Veso Investments Sp. z o.o.

471

-

-

-

-

16

-

2 765

-

-

1 192

-

315

33 421

-

-

-

767

-

-

20 056

-

-

-

216

-

-

5 657

24

-

-

-

-

8

-

Idea Expert S.A.

-

-

-

-

-

18 392

7

Idea Money S.A.

268

427

-

1

-

70

88

ZSA Idea Bank

41

-

-

-

-

12

-

Tax Care S. A.

-

-

-

-

-

-

6

Getin Fleet S.A.

-

164

-

-

-

-

-

Idea Leasing S.A.

Getin Leasing S.A.

79

2

-

10

-

123

118

Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.

-

1 848

-

-

-

-

209

Arkady Wrocławskie S.A.

-

686

-

-

-

-

-
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Zielony Złocień sp. z o.o.

-

26

-

-

-

-

-

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 1 sp.k.

-

191

-

-

-

-

6

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 2 sp.k.

-

3

-

-

-

-

-

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 3 sp.k.

-

37

-

-

-

-

-

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 6 sp.k.

-

62

-

-

-

-

-

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 7 sp.k.

-

48

-

-

-

-

3

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 9 sp.k.

-

44

-

-

-

-

-

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 10 sp.k.

-

18

-

-

-

-

6

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 11 sp.k.

-

32

-

-

-

-

2

LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 14 sp.k-a

-

24

-

-

-

-

3

LC Corp Invest VIII sp. z o.o.

-

26

-

-

-

-

-

LC Corp Invest XII sp. z o.o.

-

138

-

-

-

-

8

LC Corp Invest X sp. z o.o.

-

71

-

-

-

-

2

LC Corp Invest VII sp. z o.o.

-

49

-

-

-

-

5

LC Corp Invest III sp. z o.o.

-

36

-

-

-

-

-

Przemysław Guberow

-

394

-

-

-

-

-

Maurycy Kuhn

-

13

-

-

-

-

-

Paweł Komar

-

445

-

-

-

-

-

Magdalena Łukaszewicz

-

126

-

-

-

-

-

Helena Kamińska

-

268

-

-

-

-

-

Aneta Skrodzka-Książek

-

17

-

-

-

-

-

Izabela Lubczyńska

-

18

-

-

-

-

-

Jarosław Augustyniak

-

18

-

-

-

-

-

dr Leszek Czarnecki

-

18

-

-

-

-

-

Marcin Dec

-

1

-

-

-

-

-

Remigiusz Baliński

-

18

-

-

-

-

-

(*) - Prezentowane salda to salda na dzień 30 września 2016 roku, transakcje za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2016 roku.
Źródło: Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Emitenta za okres do 30 września 2016 r.
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Transakcje z Open Finance TFI S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących usług telewizyjnych. Należności dotyczą
przychodów z pośrednictwa finansowego. Przychody finansowe dotyczą dywidendy otrzymanej od Open Finance TFI
S.A. Zobowiązania dotyczą zaliczki otrzymanej od Open Finance TFI S.A.



Transakcje z Home Broker S.A. dotyczą pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu
i eksploatacyjnych oraz przychodów dotyczących pozyskania klienta. Zakupy dotyczą kosztów najmu
i eksploatacyjnych. Należności dotyczą pozostałych przychodów a zobowiązania handlowe dotyczą kosztów najmu
i eksploatacji.



Transakcje z HB Finanse sp. z o.o. to przychody finansowe dotyczące odsetek od udzielonych pożyczek.



Transakcje z Open Life TUŻ S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych oraz należności z tytułu pośrednictwa
w sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu
i eksploatacyjnych. Zakupy oraz zobowiązania dotyczą kosztów wysyłki listów rocznicowych do klientów oraz
kosztów reklamacji wypłaconych klientom przez Open Life TUŻ S.A.



Transakcje z Open Brokers S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych. Należności
dotyczą przychodów z pośrednictwa finansowego.



Transakcje z Getin Noble Bank S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych i produktów kredytowych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu
i eksploatacyjnych. Zakupy dotyczą kosztów najmu i eksploatacyjnych, kosztów kar umownych oraz zwrotu kosztu
odsetek od lokat założonych przez klientów Open Finance. Koszty finansowe to koszty związane z odsetkami od
obligacji Open Finance S.A. objętych przez Getin Noble Bank S.A. oraz od udzielonych zaliczek. Należności dotyczą
przychodów z pośrednictwa finansowego a zobowiązania dotyczą obligacji, zaliczek oraz zobowiązań handlowych.



Transakcje z Noble Concierge sp. z o.o. dotyczą zakupu biletów kolejowych, usług hotelarskich oraz pozostałych
usług i związanych z tym zobowiązań i należności.



Transakcje z Noble Securities S.A. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących usług telewizyjnych. Zakupy oraz
zobowiązania dotyczą usług ewidencji papierów wartościowych, czynności animatora rynku, depozytu akcji oraz
innych usług maklerskich.



Transakcje z Noble Funds TFI S.A. dotyczą przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych.



Transakcje z Idea Bank S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
kredytowych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych. Koszty
finansowe dotyczą odsetek od obligacji Open Finance S.A. objętych przez Idea Bank S.A., odsetek od kredytu
obrotowego oraz od udzielonych zaliczek. Należności dotyczą przychodów z pośrednictwa finansowego
a zobowiązania dotyczą obligacji, kredytu, zaliczek oraz zobowiązań handlowych.



Transakcje ze spółkami Development System sp. z o.o. oraz Veso Investments sp. z o.o. dotyczą zobowiązań oraz
kosztów odsetek od obligacji Open Finance S.A. objętych przez te spółki.



Transakcje z Idea Leasing S.A. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
leasingowych.
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Transakcje z Idea Expert S.A. dotyczą korekty należności z tytułu pozyskania klienta ujętych w poprzednich
okresach.



Transakcje z Idea Money S.A. dotyczą przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów factoringowych.
Zakupy zaś oraz korespondujące z nimi zobowiązania dotyczą kosztów usług factoringowych świadczonych na rzecz
Open Finance S.A.



Transakcje z ZSA Idea Bank dotyczą przychodów oraz należności z tytułu świadczonych przez Open Finance S.A.
usług IT.



Transakcje z Tax Care S.A. dotyczą korekty należności z tytułu refaktur kosztów eksploatacyjnych ujętych
w poprzednich okresach.



Transakcje z Getin Fleet S.A. dotyczą kosztów zarządzania flotą oraz opłat leasingowych i związanych z nimi
zobowiązań.



Transakcje z Getin Leasing S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych i należności wynikających ze świadczonych usług
pośrednictwa. Zakupy dotyczą kosztów udzielenia informacji o użytkownikach pojazdów. Zobowiązania oraz koszty
finansowe dotyczą zobowiązań z tytułu leasingu i odsetek leasingowych.



Transakcje z Warszawa Przyokopowa sp. z o.o. oraz Arkady Wrocławskie S.A. oraz dotyczą kosztów i zobowiązań
z tytułu najmu oraz eksploatacji powierzchni biurowej.



Transakcje z Zielony Złocień sp. z o.o., LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 1 sp.k., LC Corp Invest XV sp. z o.o.
projekt 2 sp.k., LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 3 sp.k., LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 6 sp.k., LC Corp
Invest XV sp. z o.o. projekt 7 sp.k., LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 9 sp.k., LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt
10 sp.k., LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 11 sp.k., LC Corp Invest XV sp. z o.o. projekt 14 sp.k-a, LC Corp Invest
VIII sp. z o.o., LC Corp Invest XII sp. z o.o., LC Corp Invest X sp. z o.o., LC Corp Invest VII sp. z o.o., LC Corp Invest
III sp. z o.o. dotyczą zakupu i zobowiązań z tytułu usług pośrednictwa finansowego i usług marketingowych na rzecz
Open Finance S.A.



Transakcje z Panem Przemysławem Guberowem, Panem Maurycym Kϋhnem, Panem Pawłem Komarem, Panią
Magdaleną Łukaszewicz, Panią Heleną Kamińską, Panią Anetą Skrodzką-Książek, Panią Izabelą Lubczyńską,
Panem Jarosławem Augustyniakiem, Panem dr Leszkiem Czarneckim, Panem Marcinem Decem oraz Panem
Remigiuszem Balińskim dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na rzecz powyższych osób.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi –
2015 rok

Przychody

Zakup

tys. zł

tys. zł

Przychody
finansowe
tys. zł

Koszty finansowe

Sprzedaż udziałów

tys. zł

tys. zł

Należności

Zobowiązania

tys. zł

tys. zł

Razem transakcje:

85 861

10 517

8 778

4 841

-

23 290

113 513

Transakcje z podmiotami zależnymi:

1 517

10 118

5 490

8 337

-

-

17 788

Home Broker S.A.

7 906

5 490

1 114

-

-

17 652

497

Open Finance TFI S.A.

2 212

-

7 223

-

-

136

1 020

Transakcje z podmiotami stowarzyszonymi:

25 311

120

441

-

-

1 615

175

Open Life TUŻ S.A.
Open Brokers S.A.

20 366
4 945

120
-

441

-

-

1 243
372

175
-

Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi:

50 432

4 907

-

4 841

-

3 887

111 821

Getin Noble Bank S.A.
Noble Concierge Sp. z o.o.
Noble Securities S.A.
Noble Funds TFI S.A.
Idea Bank S.A.
Development System Sp. z o.o.
Veso Investments Sp. z o.o.
Idea Leasing S.A.
Idea Expert S.A.
Idea Money S.A.
ZSA Idea Bank
Tax Care S. A.
Getin Fleet S.A.
Getin Leasing S.A.
Getin Holding S.A.
Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.
Arkady Wrocławskie S.A.
Kraków Zielony Złocień sp. z o.o.
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 1 SP.K.
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 2 SP.K
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 3 SP.K
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 4 SP.K
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 5 SP.K
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 6 SP.K.
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 7 SP.K
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 8 SP.K

47 598
13
348
592
1 734
11
24
55
51
6
-

651
294
171
17
2
352
5
131
3
1 779
832
15
267
15
82
28
14
40
31
21

-

1 658
1 849
1 022
288
24
-

-

3 114
13
83
607
5
6
56
3
-

52 281
4
32 921
20 303
5 726
7
63
6
170
197
69
4
30
4
11
3
3
5
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LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 10 SP.K-a
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 14 SP.K-a
LC CORP INVEST X SP. Z O.O.
LC CORP INVEST XII SP. Z O.O.
LC CORP INVEST III SP. Z O.O.

-

7
13
83
28
26

-

-

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Emitenta za 2015 r.
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Transakcje z Home Broker S.A. dotyczą pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu
i eksploatacyjnych oraz przychodów dotyczących pozyskania klienta. Zakupy dotyczą kosztów najmu
i eksploatacyjnych oraz zakupu baz danych klientów. Przychody finansowe dotyczą odsetek od pożyczek
udzielonych na rzecz Home Broker S.A. przez Open Finance S.A. Należności dotyczą udzielonych pożyczek oraz
pozostałych przychodów a zobowiązania handlowe dotyczą kosztów najmu i eksploatacji.



Transakcje z Open Finance TFI S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących usług telewizyjnych. Należności dotyczą
przychodów z pośrednictwa finansowego. Przychody finansowe dotyczą dywidendy otrzymanej od Open Finance
TFI S.A. Zobowiązania dotyczą zaliczki otrzymanej od Open Finance TFI S.A.



Transakcje z Open Life TUŻ S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych oraz należności z tytułu pośrednictwa
w sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu
i eksploatacyjnych. Zakupy oraz zobowiązania dotyczą kosztów wysyłki listów rocznicowych do klientów oraz
kosztów reklamacji wypłaconych klientom przez Open Life TUŻ S.A.



Transakcje z Open Brokers S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych. Należności
dotyczą przychodów z pośrednictwa finansowego. Przychody finansowe dotyczą dywidendy otrzymanej od Open
Brokers S.A.



Transakcje z Getin Noble Bank S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych i produktów kredytowych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów
najmu i eksploatacyjnych. Zakupy dotyczą kosztów najmu i eksploatacyjnych, zakupu środków trwałych oraz
kosztów kar umownych. Koszty finansowe to koszty związane z odsetkami od obligacji Open Finance S.A.
objętych przez Getin Noble Bank S.A. oraz od udzielonych zaliczek. Należności dotyczą przychodów
z pośrednictwa finansowego a zobowiązania dotyczą obligacji, zaliczek oraz zobowiązań handlowych.



Transakcje z Noble Concierge sp. z o.o. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu refaktur kosztów rocznej
licencji oprogramowania ERP. Zakupy dotyczą kosztu zakupu biletów kolejowych, usług hotelarskich oraz
pozostałych usług.



Transakcje z Noble Securities S.A. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących usług telewizyjnych. Zakupy oraz
zobowiązania dotyczą usług ewidencji papierów wartościowych, czynności animatora rynku, depozytu akcji oraz
innych usług maklerskich.



Transakcje z Noble Funds TFI S.A. dotyczą przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych.



Transakcje z Idea Bank S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
kredytowych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych. Zakupy
dotyczą zakupu środków trwałych. Koszty finansowe dotyczą odsetek od obligacji Open Finance S.A. objętych
przez Idea Bank S.A., odsetek od kredytu obrotowego oraz od udzielonych zaliczek. Należności dotyczą
przychodów z pośrednictwa finansowego a zobowiązania dotyczą obligacji, kredytu, zaliczek oraz zobowiązań
handlowych.



Transakcje ze spółkami Development System sp. z o.o. oraz Veso Investments sp. z o.o. dotyczą zobowiązań oraz
kosztów odsetek od obligacji Open Finance S.A. objętych przez te spółki.
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Transakcje z Idea Leasing S.A. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
leasingowych.



Transakcje z Idea Expert S.A. dotyczą korekty przychodów i należności z tytułu pozyskania klienta ujętych
w poprzednich okresach.



Transakcje z Idea Money S.A. dotyczą przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów factoringowych.
Zakupy zaś oraz korespondujące z nimi zobowiązania dotyczą kosztów usług factoringowych świadczonych na
rzecz Open Finance S.A.



Transakcje z ZSA Idea Bank dotyczą przychodów oraz należności z tytułu świadczonych przez Open Finance S.A.
usług IT.



Transakcje z Tax Care S.A. dotyczą korekty przychodów i należności z tytułu refaktur kosztów eksploatacyjnych
ujętych w poprzednich okresach oraz zakupu środków trwałych.



Transakcje z Getin Fleet S.A. dotyczą kosztów zarządzania flotą oraz opłat leasingowych.



Transakcje z Getin Leasing S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych i należności wynikających ze świadczonych
usług pośrednictwa. Zakupy dotyczą kosztów udzielenia informacji o użytkownikach pojazdów. Zobowiązania oraz
koszty finansowe dotyczą zobowiązań z tytułu leasingu i odsetek leasingowych.



Transakcje z Getin Holding S.A. dotyczą przychodów i należności z tytułu świadczonych usług telewizyjnych.



Transakcje z Warszawa Przyokopowa sp. z o.o. oraz Arkady Wrocławskie S.A. oraz dotyczą kosztów i zobowiązań
z tytułu najmu oraz eksploatacji powierzchni biurowej.



Transakcje z Kraków Zielony Złocień sp. z o.o., LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 1 SP.K., LC CORP
INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 2 SP.K, LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 3 SP.K, LC CORP
INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 4 SP.K, LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 5 SP.K, LC CORP
INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 6 SP.K., LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 7 SP.K, LC CORP
INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 8 SP.K, LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 10 SP.K-a, LC CORP
INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 14 SP.K-a, LC CORP INVEST X SP. Z O.O., LC CORP INVEST XII SP.
Z O.O., LC CORP INVEST III SP. Z O.O. dotyczą zakupu i zobowiązań z tytułu usług pośrednictwa finansowego
i usług marketingowych na rzecz Open Finance S.A.
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Transakcje z podmiotami powiązanymi
- 2014 rok

Razem transakcje:

Przychody, w tym
przychody zarachowane
od nierozliczonych
wniosków
tys. zł

Przychody
finansowe

Zakup
tys. zł

tys. zł

Koszty finansowe

Sprzedaż
udziałów

Lokaty i środki na
rachunku
bankowym

tys. zł

tys. zł

tys. zł

Należności i rozliczenia
międzyokresowe
przychodów od
nierozliczonych wniosków
tys. zł

Zobowiązania
tys. zł

77 379

9 871

137

5 257

16 200

-

35 562

124 056

Transakcje z podmiotami zależnymi:

5 389

3 768

136

-

-

-

13 857

-

Home Broker S.A.
Open Finance TFI S.A.

2 434
2 955

3 768
-

136
-

-

-

-

13 850
7

-

Transakcje z podmiotami
stowarzyszonymi:

27 403

293

-

-

-

-

351

64

Open Life TUŻ S.A.
Open Brokers S.A.

23 877
3 526

293
-

-

-

-

-

10
341

64
-

Transakcje z pozostałymi podmiotami
powiązanymi:

44 587

5 810

1

5 257

16 200

-

21 354

123 992

Getin Noble Bank S.A.
Green FIZAN
Property Solutions FIZAN
Noble Concierge Sp. z o.o.
Noble Securities S.A.
Noble Funds TFI S.A.
Idea Bank S.A.
Idea Leasing S.A.
Idea Money S.A.
Idea Expert S.A.
ZSA Idea Bank
Tax Care S. A.
Lions House
Getin Holding S.A.
Getin Leasing S.A.
Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.
Arkady Wrocławskie S.A.
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O.
PROJEKT 1 SP.K.
LC CORP INVEST XV SP. Z O.O.
PROJEKT 5 SP.K.
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O.

37 840
13
114
658
4 218
32
7
1 054
79
509
3
7
53
-

1 191
152
124
1 377
123
3
6
1 626
918
150

1
-

304
2 192
2 560
148
53
-

-

-

4 602
3
8
50
98
5
14
6
284
9
51
24
-

22 620
40 943
46 981
35
14
12 772
123
1
430
4
39

-

127

-

-

-

-

-

30

-

13

-

-

-

-

-

-
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PROJEKT 6 SP.K.
LC Corp B.V.
Yarus Investments Ltd.
Valoro Investments Ltd.

-

-

-

-

7 200
5 000
4 000

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Emitenta za 2014 r.
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Transakcje z Home Broker S.A. dotyczą pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych oraz
przychodów dotyczących pozyskania klienta. Zakupy dotyczą kosztów najmu i eksploatacyjnych, kosztów pozyskania klienta
oraz zakupu znaku towarowego. Przychody finansowe dotyczą odsetek od pożyczek udzielonych na rzecz Home Broker S.A.
przez Open Finance S.A. Należności dotyczą udzielonych pożyczek oraz pozostałych przychodów.



Transakcje z Open Finance TFI S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących usług telewizyjnych. Należności dotyczą przychodów
z pośrednictwa finansowego.



Transakcje z Open Life TUŻ S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych. Zakupy oraz
zobowiązania dotyczą kosztów wysyłki listów rocznicowych do klientów oraz kosztów reklamacji wypłaconych klientom przez
Open Life TUŻ S.A.



Transakcje z Open Brokers S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych.



Transakcje z Getin Noble Bank S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych i produktów kredytowych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu
i eksploatacyjnych. Zakupy dotyczą kosztów najmu i eksploatacyjnych, zakupu środków trwałych. Koszty finansowe to koszty
związane z odsetkami od obligacji Open Finance S.A. objętych przez Getin Noble Bank S.A. oraz od udzielonych zaliczek.
Należności dotyczą przychodów z pośrednictwa finansowego a zobowiązania dotyczą obligacji, zaliczek oraz zobowiązań
handlowych.



Transakcje z Green FIZAN oraz Property Solutions FIZAN dotyczą zobowiązań oraz kosztów odsetek od obligacji Open
Finance S.A. objętych przez te podmioty.



Transakcje z Noble Concierge sp. z o.o. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu refaktur kosztów rocznej licencji
oprogramowania ERP. Zakupy oraz zobowiązania dotyczą kosztu zakupu biletów kolejowych, usług hotelarskich oraz
pozostałych usług.



Transakcje z Noble Securities S.A. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących usług telewizyjnych. Zakupy oraz zobowiązania dotyczą usług
ewidencji papierów wartościowych, czynności animatora rynku, depozytu akcji oraz innych usług maklerskich.



Transakcje z Noble Funds TFI S.A. dotyczą przychodów i należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
inwestycyjnych oraz przychodów z refaktur kosztów rocznej licencji oprogramowania ERP.



Transakcje z Idea Bank S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów kredytowych
oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych. Zakupy dotyczą kosztów najmu
i kosztów eksploatacyjnych. Koszty finansowe dotyczą odsetek od kredytu obrotowego oraz od udzielonych zaliczek.
Należności dotyczą przychodów z pośrednictwa finansowego a zobowiązania dotyczą kredytu, zaliczek oraz zobowiązań
handlowych.



Transakcje z Idea Leasing S.A. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
leasingowych.



Transakcje z Idea Money S.A. dotyczą przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów factoringowych. Zakupy zaś
oraz korespondujące z nimi zobowiązania dotyczą kosztów usług factoringowych świadczonych na rzecz Open Finance S.A.
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Transakcje z Idea Expert S.A. dotyczą przychodów z tytułu sprzedaży baz danych klientów oraz przychodów i należności
z tytułu pozyskania klienta.



Transakcje z ZSA Idea Bank dotyczą przychodów oraz należności z tytułu świadczonych przez Open Finance S.A. usług IT.



Transakcje z Tax Care S.A. dotyczą przychodów i należności z tytułu refaktur najmu i kosztów eksploatacyjnych oraz zakupu
środków trwałych.



Transakcje z Lion’s House sp. z o.o. dotyczą przychodów z tytułu refaktur kosztów eksploatacyjnych oraz pozostałych
zobowiązań.



Transakcje z Getin Holding S.A. dotyczą przychodów i należności z tytułu świadczonych usług telewizyjnych.



Transakcje z Getin Leasing S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych i należności wynikających ze świadczonych usług
pośrednictwa oraz przychodów ze sprzedaży środka trwałego. Zakupy dotyczą kosztów związanych z obsługą leasingowanych
pojazdów. Zobowiązania oraz koszty finansowe dotyczą zobowiązań z tytułu leasingu i odsetek leasingowych.



Transakcje z Warszawa Przyokopowa sp. z o.o. oraz Arkady Wrocławskie S.A. oraz dotyczą kosztów i zobowiązań z tytułu
najmu oraz eksploatacji powierzchni biurowej.



Transakcje z LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 1 SP.K., LC CORP INVEST XV SP. Z O.O. PROJEKT 5 SP.K.,
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 6 SP.K. dotyczą zakupu i zobowiązań z tytułu usług pośrednictwa finansowego
na rzecz Open Finance S.A.



Transakcje z LC Corp B.V., Yarus Investments Ltd. oraz Valoro Investments Ltd. dotyczą przychodów i należności z tytułu
sprzedaży 51% akcji spółki Open Brokers S.A.
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Transakcje z podmiotami
powiązanymi - 2013 rok

Razem transakcje:

Przychody, w tym
przychody zarachowane
od nierozliczonych
wniosków
tys. zł

Przychody
finansowe

Zakup
tys. zł

tys. zł

Koszty finansowe

Sprzedaż akcji

tys. zł

tys. zł

Lokaty i środki na
rachunku
bankowym

Należności i rozliczenia
międzyokresowe przychodów
od nierozliczonych wniosków

Zobowiązania

tys. zł

tys. zł

tys. zł

148 750

7 316

-

5 356

1

1

33 308

96 811

Transakcje z podmiotami zależnymi:

4 852

21

-

-

-

-

1 521

8

Home Broker Nieruchomości S.A.
HB Finance Sp. z o.o.
Open Finance TFI S.A.

1 406
94
3 352

21
-

-

-

-

-

917
6
598

8
-

40 659

48

-

-

-

-

13 488

-

Transakcje z podmiotami
stowarzyszonymi:
Open Life TUŻ S.A.*
Transakcje z pozostałymi podmiotami
powiązanymi:
LC Corp S.A.
Getin Noble Bank S.A.
Green FIZAN
Property Solutions FIZAN
Noble Concierge Sp. z o.o.
Noble Securities S.A.
Idea Bank S.A.
Idea Leasing S.A.
Idea Expert S.A.
ZSA Idea Bank
Noble Funds TFI S.A.
Getin Leasing S.A.
Getin International S.A.
Tax Care S.A.
Warszawa Przyokopowa Sp. z o.o.
Arkady Wrocławskie S.A.
Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o.
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O.
PROJEKT 1 SP.K.
LC CORP INVEST XV SP. Z O.O.
PROJEKT 2 SP.K.
LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O.

Open Finance S.A.
Warsaw 2119872.2

40 659

48

-

-

-

-

13 488

-

103 239

7 247

-

5 356

1

1

18 299

96 803

6
99 428
15
350
2 378
40
25
51
776
1
169
-

5 189
241
76
346
3
1 044
166
16
72

-

360
2 738
2 257
1
-

-

1
-

7
17 456
3
18
573
2
6
68
12
154
-

4 000
40 955
47 257
14
1
42
3
641
1
56
-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

76

-

-

-

-

-

-
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PROJEKT 5 SP.K.
Damian Milibrand
International Consultancy Strategy
Implementation B.V.

-

-

-

-

1

Źródło: Sprawozdanie Finansowe Emitenta za 2013 r.
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Transakcje z Home Broker S.A. (dawniej Home Broker Nieruchomości S.A.) oraz HB Finance sp. z o.o.
dotyczą pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu, kosztów eksploatacyjnych i kurierskich,
sprzedaży środków trwałych i usług pośrednictwa pracy oraz przychodów dotyczących pozyskania klienta
i należności z tym związanych. Zakupy i zobowiązania dotyczą kosztów najmu i eksploatacyjnych oraz kosztów
pozyskania klienta.



Transakcje z Open Finance TFI S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących usług telewizyjnych. Należności dotyczą
przychodów z pośrednictwa finansowego.



Transakcje z Open Life TUŻ S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych oraz należności z tytułu pośrednictwa
w sprzedaży produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu
i eksploatacyjnych. Zakupy dotyczą kosztów wysyłki listów rocznicowych do klientów oraz kosztów reklamacji
wypłaconych klientom przez Open Life TUŻ S.A.



Transakcje z LC Corp S.A. dotyczą przychodów i należności z tytułu świadczonych usług telewizyjnych.



Transakcje z Getin Noble Bank S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych i produktów kredytowych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur
kosztów najmu i eksploatacyjnych, usług telewizyjnych, kosztów usług pocztowych i telekomunikacyjnych.
Zakupy dotyczą kosztów najmu i eksploatacyjnych. Koszty finansowe to koszty związane z odsetkami od
udzielonych zaliczek. Należności dotyczą przychodów z pośrednictwa finansowego a zobowiązania dotyczą
zaliczek oraz zobowiązań handlowych.



Transakcje z Green FIZAN oraz Property Solutions FIZAN dotyczą zobowiązań oraz kosztów odsetek od
obligacji Open Finance S.A. objętych przez te podmioty.



Transakcje z Noble Concierge sp. z o.o. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu refaktur kosztów rocznej
licencji oprogramowania ERP. Zakupy oraz zobowiązania dotyczą kosztu zakupu biletów kolejowych, usług
hotelarskich oraz pozostałych usług.



Transakcje z Noble Securities S.A. dotyczą przychodów oraz należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz pozostałych przychodów dotyczących usług telewizyjnych. Zakupy oraz
zobowiązania dotyczą usług ewidencji papierów wartościowych, czynności animatora rynku, depozytu akcji
oraz innych usług maklerskich.



Transakcje z Idea Bank S.A. dotyczą przychodów prowizyjnych z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
kredytowych oraz pozostałych przychodów dotyczących refaktur kosztów najmu i eksploatacyjnych. Zakupy
dotyczą kosztów najmu i kosztów eksploatacyjnych. Należności dotyczą przychodów z pośrednictwa
finansowego a zobowiązania dotyczą zobowiązań handlowych.



Transakcje z Idea Leasing S.A. dotyczą przychodów z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów
leasingowych.



Transakcje z Idea Expert S.A. dotyczą przychodów i należności z tytułu pozyskania klienta.



Transakcje z ZSA Idea Bank dotyczą przychodów oraz należności z tytułu świadczonych przez Open Finance
S.A. usług IT.
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Transakcje z Noble Funds TFI S.A. dotyczą przychodów i należności z tytułu pośrednictwa w sprzedaży
produktów inwestycyjnych oraz przychodów z refaktur kosztów rocznej licencji oprogramowania ERP.



Transakcje z Getin Leasing S.A. dotyczą należności wynikających ze świadczonych usług pośrednictwa.
Zakupy dotyczą kosztów związanych z obsługą leasingowanych pojazdów. Zobowiązania oraz koszty
finansowe dotyczą zobowiązań z tytułu leasingu i odsetek leasingowych.



Transakcje z Getin International S.A. dotyczą przychodów z tytułu refaktur usług kurierskich.



Transakcje z Tax Care S.A. dotyczą przychodów i należności z tytułu zakupu środków trwałych oraz
świadczonych usług telewizyjnych.



Transakcje z Warszawa Przyokopowa sp. z o.o. oraz Arkady Wrocławskie S.A. oraz dotyczą kosztów
i zobowiązań z tytułu najmu oraz eksploatacji powierzchni biurowej.



Transakcje z Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o., LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 1 SP.K.,
LC CORP INVEST XV SP. Z O.O. PROJEKT 2 SP.K., LC CORP INVEST XV SP. Z. O.O. PROJEKT 5 SP.K.
dotyczą zakupu usług pośrednictwa finansowego na rzecz Open Finance S.A.



Transakcje z Panem Damianem Milibrandem dotyczą zobowiązania z tytułu zakupu akcji spółki Home Broker
S.A.



Transakcje z International Consultancy Strategy Implementation B.V. dotyczą sprzedaży skupionych akcji
własnych Open Finance S.A. na rzecz tej spółki w ramach programu motywacyjnego dotyczącego Pana
Krzysztofa Spyry.
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Poniższa tabela wskazuje transakcje członkami organów Emitenta za odpowiednie okresy.

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Jarosław
Remigiusz
Leszek
Marcin
Przemysław

Augustyniak**
Baliński
Czarnecki
Dec***
Guberow

Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Prezes Zarządu

Helena

Kamińska

Paweł

Komar

Dyrektor Zarządzający
Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu - kontrakt
menedżerski
Dyrektor Generalny kontrakt menedżerski
Dyrektor Zarządzający
Siecią Sprzedaży Open
Direct
Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Dyrektor Finansowy

Maurycy
Izabela
Magdalena

Aneta
Małgorzata
Jacek
Tobiasz
Stanisław

Kühn*
Lubczyńska
Łukaszewicz

SkrodzkaKsiążek****
Szturmowicz*****
Lisik******
Bury******
Wlazło******

Członek Zarządu - Dyrektor
Finansowy
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza

OPEN TFI

2016
OPEN
FINANCE
S.A.

Home Broker
S.A.

OPEN TFI

2015
OPEN
FINANCE
S.A.

Home Broker
S.A.

OPEN TFI

2013
Home Broker
S.A.

OPEN TFI

OPEN
FINANCE S.A.

Home
Broker S.A.

150 zł
-

12 000 zł
12 000 zł
12 000 zł
967,75 zł
245 609,90 zł
182 131,55 zł

5 000 zł
28 931,74 zł
-

1 200 zł
-

24 000 zł
24 000 zł
24 000 zł
24 000 zł
351 826,00 zł

60 333,76 zł
-

1 200 zł
-

326 975,01 zł

15 000 zł
-

700 zł
-

237 894,86 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 826 zł

-

-

-

-

-

51 000 zł

-

-

129 674,00 zł

-

-

30 000 zł

-

-

-

-

273 628,40 zł

-

-

863 807,00 zł

-

-

772 660,00 zł

-

-

381 298,86 zł

-

-

12 665,68 zł
12 000 zł

-

-

75 149,62 zł
24 000 zł

-

-

560 280,00 zł
-

-

-

45 000 zł
-

-

-

-

108 246,00 zł

-

-

218 413,22 zł

-

-

231 803,07 zł

-

-

108 492 zł

-

84 000 zł

-

-

95 097,76 zł

-

-

18 000 zł

-

-

-

-

-

11 096,75 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 500

2 000 zł
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Pan Maurycy Kuhn nie jest Członkiem Zarządu Emitenta od 1 lutego 2016 r.
** Pan Jarosław Augustyniak nie pełni funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 1 października 2016 r.
*** Pan Marcin Dec nie pełni funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta od 15 grudnia 2015 r.
**** Pani Aneta Skrodzka – Książek pełni funkcję Przewodniczącej RN Emitenta od 15 grudnia 2015 r.
***** Pani Małgorzata Szturmowicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 4 października 2016 r.
****** Pan Jacek Lisik, Tobiasz Bury, Stanisław Wlazło zostali powołani do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta od 15 listopada 2016 r.
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Transakcje za okres 2013-2015 oraz od 1 stycznia 2016 do Daty Prospektu pomiędzy Emitentem a członkami organów jego
dotyczą wynagrodzenia otrzymanego przez te osoby z tytułu funkcji pełnionych w organach Emitenta i podmiotów z od niego
zależnych.
. Żadna z transakcji pomiędzy Emitentem a członkami organów nie były zawierane nieodpłatnie.

16 INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA,
JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT

16.1 Historyczne informacje finansowe
Z uwagi na fakt, iż Open Finance jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW
i podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji giełdowych, informacje
finansowe Emitenta, sporządzone zgodnie z MSSF-UE, zostały udostępnione do publicznej wiadomości na Stronie
Internetowej Emitenta w postaci raportów okresowych Emitenta.
W szczególności Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 r. wraz
z opinią biegłego rewidenta, udostępnione do publicznej wiadomości 17 marca 2015 r.,
Historyczne sprawozdanie finansowe za ostatni rok zostały przedstawione i sporządzone w formie zgodnej z tą, jaka
zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad
rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego.

16.2 Sprawozdania finansowe pro forma
Według Zarządu Emitenta brak jest przesłanek sporządzenia informacji finansowych pro forma tj. znaczących zobowiązań
finansowych lut beż transakcji, które mogłyby spowodować znaczącą zmianę brutto, wobec powyższego Emitent nie
zamieszcza w Prospekcie informacji finansowych pro forma.

16.3 Sprawozdania finansowe
Sprawozdanie finansowe Emitenta 2015 rok zostało udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej
wskazanej w pkt. 16.1 Części III Prospektu.

16.4 Badanie historycznych rocznych informacji finansowych
16.4.1

Oświadczenie stwierdzające, że historyczne informacje finansowe zostały
zbadane przez biegłego rewidenta

Historyczne informacje finansowe Emitenta zamieszczone w pkt. 16.1 Części III Prospektu zostały zbadane przez biegłych
rewidentów.
Żaden z biegłych rewidentów nie odmówił wyrażenia opinii o badanych historycznych informacjach finansowych. Opinie
wyrażone przez biegłych rewidentów nie były negatywne ani nie zawierały zastrzeżeń.

16.4.2

Wskazanie innych informacji w Prospekcie, które zostały zbadane przez biegłych
rewidentów

Poza badaniem historycznych informacji finansowych Emitenta, o których mowa w pkt. 16.1 Części III Prospektu, żadne inne
informacje zamieszczone w Prospekcie nie były poddane badaniu ani przeglądowi biegłego rewidenta.
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16.4.3

Informacje finansowe w Prospekcie nie pochodzące ze sprawozdań finansowych
Emitenta zbadanych przez biegłego rewidenta

Dane zamieszczone w punkcie 5.2 Części III Prospektu (Inwestycje) nie pochodzą ze sprawozdań finansowych badanych
przez biegłego rewidenta i zostały sporządzone przez Emitenta na podstawie ksiąg rachunkowych na potrzeby niniejszego
Prospektu. Ponadto dane zamieszczone w punkcie 8. Części III Prospektu (Informacje o tendencjach) pochodzą ze
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 r., które nie było badane
ani nie zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta.

16.5 Data najnowszych informacji finansowych
Ostatnie roczne informacje finansowe Emitenta, zbadane przez biegłego rewidenta, dotyczą informacji za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2015 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
udostępnione do publicznej wiadomości 17 marca 2015 r. Raport dostępny jest na Stronie Internetowej Emitenta
https://www.open.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe.

16.6 Śródroczne i inne informacje finansowe
W związku z opublikowaniem śródrocznych skonsolidowanych informacji finansowych za 6 miesięcy zakończony
30 czerwca 2016 r. po dacie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta, do
Prospektu włącza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za I półrocze 2016 r., które zostało poddane
przeglądowi przez biegłego rewidenta. Raport zawierający sprawozdanie finansowe Emitenta został podany do publicznej
wiadomości 30 sierpnia 2016 r. Raport dostępny jest na Stronie Internetowej Emitenta. www.open.pl/relacjeinwestorskie/raporty/okresowe.
Ponadto w związku z opublikowaniem śródrocznych skonsolidowanych informacji finansowych za 9 miesięcy zakończony
30 września 2016 r., do Prospektu włącza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 3 kwartały 2016 r., które
nie zostało zbadane ani nie zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta. Raport zawierający sprawozdanie
finansowe Emitenta został podany do publicznej wiadomości 9 listopada 2016 r. Raport dostępny jest na Stronie
Internetowej Emitenta. www.open.pl/relacje-inwestorskie/raporty/okresowe.

16.7 Polityka dywidendy
Założeniem polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy jest realizowanie wypłat stosownie do wielkości wypracowanego
zysku i możliwości finansowych Emitenta. Zarząd, rekomendując wypłatę dywidendy, kieruje się koniecznością zapewnienia
w najbliższej przyszłości odpowiedniego poziomu kapitału niezbędnego do dalszego dynamicznego rozwoju Spółki. Polityka
w zakresie wypłaty dywidendy będzie jednak analizowana i w miarę potrzeby weryfikowana przez Zarząd, a decyzje w tej
sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników dotyczących Spółki, w tym perspektyw dalszej
działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej, planów ekspansji (rozwoju) oraz wymogów prawa w tym zakresie.
W każdym wypadku decyzja o wypłacie dywidendy będzie przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia po rozpatrzeniu
rekomendacji Zarządu w tym zakresie, przy czym Walne Zgromadzenie nie jest w żadnym przypadku związane
rekomendacją Zarządu i samodzielnie podejmuje decyzję o wysokości kwoty przeznaczonej na dywidendę.
Za lata obrotowe 2013, 2014 i 2015 Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy w związku z tym wskaźnik dywidendy za te
lata wynosił 0.
Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń odnośnie do wypłaty dywidendy. Ani Emitent ani żadna z jego spółek zależnych
nie jest stroną umowy lub porozumienia zawierającego postanowienia ograniczające wypłatę dywidendy. Wszystkie Akcje,
w tym Akcje Oferowane, są akcjami zwykłymi i dają równe prawa do dywidendy oraz uprawniają ich posiadaczy do udziału
w zysku Emitenta, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku i określona data dywidendy
przypadać będzie po dacie zakupu Akcji.
Zasady na jakich Akcje Oferowane uczestniczą w dywidendzie zostały wskazane w Uchwale Emisyjnej.
Statut przewiduje możliwość wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
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Szczegółowe informacje na temat opodatkowania dywidendy, w tym w szczególności warunków zwolnienia z opodatkowania
lub zastosowania niższej stawki podatku. (por. punkt 4.9 Części IV Prospektu „Informacje na temat potrącania u źródła
podatków od dochodu”).
Wymogi prawne dotyczące wypłaty dywidendy
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 KSH organem właściwym do podejmowania decyzji o podziale zysku jest Zwyczajne Walne
Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o podziale zysku za dany rok obrotowy w terminie
6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami ustaw lub statutem powinny być przeznaczone
z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwala Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda wypłacana jest w dniu określonym przez Radę
Nadzorczą. Ponadto zgodnie z Regulaminem GPW, Emitent zobowiązany jest informować Giełdę o zamiarze wypłaty
dywidendy i uzgadniać z nią decyzje dotyczące wypłaty w zakresie, w którym mogą mieć one wpływ na organizację i sposób
przeprowadzania transakcji giełdowych. W dniu wypłaty dywidendy środki przeznaczone na jej realizację przekazywane są
przez Emitenta na rachunek wskazany przez KDPW. Następnie KDPW rozdziela powyższe środki na rachunki biur
maklerskich zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy biurami maklerskimi a KDPW, co do liczby akcji dających
prawo do dywidendy, znajdujących się na rachunku powyższych biur.
Informacja o uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie terminu wypłaty oraz dnia ustalenia prawa do
dywidendy zostanie przekazana w formie raportu bieżącego do KNF, GPW oraz agencji prasowej.

16.8 Postępowania sądowe i arbitrażowe
Na Datę Prospektu oraz w okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent nie był stroną żadnych postępowań administracyjnych,
sądowych, arbitrażowych lub karnych, łącznie ze wszelkimi postępowaniami w toku lub które mogą wystąpić, które to
postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta,
innych niż istotne postępowanie administracyjne prowadzone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
opisane poniżej.
Według najlepszej wiedzy Zarządu, na Datę Prospektu, nie został złożony żaden wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta
lub spółki będącej członkiem Grupy.
Emitent jest stroną w postępowaniach prawnych w związku z prowadzoną działalnością. Na dzień 30 września 2016 roku
Emitent nie był powodem/wierzycielem w jakichkolwiek sprawach. Na dzień 30 września 2016 roku Grupa w tym Emitent był
pozwanym w 104 sprawach o łącznej wartości 6,15 mln zł.
75 spraw (w tym 27 interwencji ubocznych) na łączna kwotę 4,15 mln zł dotyczyło pośrednictwa finansowego Emitenta,
3 sprawy na łączną kwotę 0,7 mln zł dotyczyło oszustw, których dopuścili się pracownicy Emitenta, 2 sprawy na łączną
kwotę 0,09 mln zł dotyczyło spraw pracowniczych. W związku z faktem, że podstawową działalnością Emitenta jest
pośrednictwo finansowe Emitent dostrzega ryzyko, że w przyszłości klienci mogą wystąpić z roszczeniami w tego tytułu
przeciwko Emitentowi.
Na dzień 30 września 2016 roku Home Broker była powodem/wierzycielem w 1 sprawie o łącznej wartości 3,88 mln zł.
Sprawa ta dotyczyła naprawienia szkody wyrządzonej Home Broker.
Na dzień 30 września 2016 roku Home Broker była pozwanym w 29 sprawach o łącznej wartości 1,8 mln zł. Sprawy te
dotyczyły pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz spraw pracowniczych.
Na dzień 30 czerwca 2016 roku Open Finance TFI nie była ani powodem/wierzycielem ani pozwanym.
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Istotne postępowanie administracyjne prowadzone przed Prezesem UOKiK
W dniu 19 grudnia 2013 roku Prezes UOKiK wszczął przeciwko Emitentowi postępowanie antymonopolowe
(po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
w związku z podejrzeniem stosowania przez Emitenta praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów polegającej na
przekazywaniu w trakcie prezentowania cech produktów informacji dotyczących możliwości przystąpienia do grupowego
ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w sposób wprowadzający w błąd w zakresie
ryzyka związanego z inwestowaniem środków pieniężnych w ramach przedmiotowych produktów poprzez wyeksponowanie
korzyści związanych z inwestycją kosztem informacji dotyczących okoliczności, w których inwestycja może nie przynieść
zysku lub generować straty, a także kosztów związanych z rozwiązaniem umowy w trakcie jej trwania.
Decyzją z dnia 15 października 2014 roku Prezes UOKiK uznał działanie Emitenta za praktykę naruszającą zbiorowe
interesy konsumentów i nałożył na Emitenta karę finansową w kwocie 1 673 546 zł tytułem naruszenia zakazu stosowania
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
W dniu 30 października 2014 roku Emitent wniósł do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odwołanie od tej decyzji.
Na Datę Prospektu nie były prowadzone przez Emitenta, UOKiK czy Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów żadne inne
czynności w związku z tym postępowaniem.

16.9 Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta
Zmiany w okresie i metodzie amortyzacji nabytych baz Klientów
W dniu 29 sierpnia 2016 r. Emitent zakończył proces analizy w zakresie adekwatności okresów użytkowania oraz metod
amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w postaci nabywanych baz danych zawierających dane kontaktowe do
potencjalnych Klientów Grupy.
Analiza polegała na szczegółowej segmentacji i weryfikacji posiadanej bazy Klientów pod kątem jej efektywności oraz
możliwości generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. W ramach analizy Grupa oszacowała oczekiwany poziom
przepływów pieniężnych przypisanych do tego składnika aktywów w oparciu o historyczny i prognozowany poziom
przychodów ze sprzedaży usług Klientów, których dane kontaktowe znajdują się w nabywanych bazach. Przeprowadzona
analiza była efektem rozpoczętego w marcu 2016 roku procesu optymalizacji działania sieci stacjonarnych Grupy w wyniku
którego część agentów pracujących w modelu stacjonarnym i korzystających z nabytych przez Grupę baz klientów, zostało
przeniesionych do pracy w modelu „mobilnym”, polegającym na samodzielnym pozyskiwaniu Klientów.
W wyniku powyższej analizy Emitent dokonał następujących zmian w okresie i metodzie amortyzacji nabytych baz Klientów:


okres amortyzacji został skrócony z 7 do 4 lat,



metoda amortyzacji została zmieniona z liniowej na degresywną w oparciu o metodę sumy cyfr, jako że powyższa
analiza wykazała, że nabyta baza Klientów generuje najwięcej korzyści ekonomicznych w pierwszym i drugim roku
od momentu jej nabycia. Emitent ustalił następujące stawki amortyzacji dla poszczególnych lat: w pierwszym roku
baza zostanie zamortyzowana w 43%, w drugim roku w 31%, w trzecim roku w 19%, a w czwartym roku w 7%.

Zgodnie z MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” skrócenie
okresu oraz zmiana metody amortyzacji, jest zmianą wartości szacunkowych i powinna zostać ujęta prospektywnie.
W efekcie Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze ujęcia tej zmiany w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres
6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 r., z efektem od dnia 1 stycznia 2016 r. Wyżej opisana zmiana spowodowała
wzrost amortyzacji nabytej bazy w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 r. o 41 534 tys. zł, i w związku z tym
amortyzacja bazy w tym okresie wyniosła 51 683 tys. zł. Dla pozostałej do zamortyzowania wartości bazy Klientów, Emitent
przeprowadził test na utratę wartości na dzień 30 czerwca 2016 r. polegający na porównaniu wartości bilansowej nabytej
bazy z jej wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna bazy została oszacowana w oparciu o oczekiwany poziom
przyszłych przepływów pieniężnych przypisanych do tego składnika aktywów na podstawie historycznych i prognozowanych
przychodów ze sprzedaży usług Klientów które znajdują się w nabywanych bazach, i zdyskontowania średnim ważonym
kosztem kapitału w wysokości 9,38%. Przeprowadzony test wykazał utratę wartości w wysokości 12 941 tys. zł, którą
Emitent ujął w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 r.
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Podejmując decyzję o dokonaniu wyżej opisanej zmiany Zarząd Emitenta kieruje się zasadą ostrożnego osądu. Emitent
zwraca uwagę, iż wyżej opisana zmiana ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność i działalność operacyjną
Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta nadal będzie kontynuować strategię rozwoju działalności w oparciu
o podstawowe kategorie produktowe i wyznaczone kierunki rozwoju.
Poza czynnikami opisanymi powyżej, według wiedzy Emitenta, od ostatniego sprawozdania finansowego,
tj. skonsolidowanego sprawozdania za 2015 r. nie wystąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Grupy.

17 INFORMACJE DODATKOWE
17.1 Kapitał zakładowy
17.1.1

Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Emitenta

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 543 566,63 zł i dzieli się na 54 356 663 akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 0,01 zł każda, w tym 15 000 000 Akcji Serii A, 35 000 000 Akcji Serii B, 4 250 000 Akcji Serii C i 106 633 Akcji
Serii D. Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D zostały objęte za wkłady pieniężne opłacone w całości.
W dniu 24 listopada 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału Akcji Serii A i Akcji
Serii B. Każda z tych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł została podzielona na 100 akcji, każda o wartości nominalnej 1 gr
(0,01 zł). Zmiana Statutu w zakresie wartości nominalnej akcji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym została
zarejestrowana i weszła w życie w dniu 3 grudnia 2010 r.
Emitent, ani jakiekolwiek inne osoby działające w jego imieniu nie posiadają jakichkolwiek akcji Emitenta.

17.1.2

Akcje nie reprezentujące kapitału zakładowego Emitenta

Emitent nie wyemitował żadnych papierów wartościowych niereprezentujących kapitału zakładowego Emitenta,
w szczególności nie dokonał emisji żadnych świadectw założycielskich czy też użytkowych.

17.1.3

Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery
wartościowe z warrantami

Na Datę Prospektu Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych ani wymiennych papierów
wartościowych.

17.1.4

Informacja o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału
docelowego (autoryzowanego) lub zobowiązaniach do podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta

Zarząd nie jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.

17.1.5

Informacja o kapitale członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec
którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on
przedmiotem opcji

Umowy inwestycyjne dotyczące akcji Open Finance TFI
W okresie pomiędzy 2 a 9 sierpnia 2013 roku Emitent zawarł w osobami fizycznymi i prawnymi umowy inwestycyjne, których
elementem było zbycie przez Emitenta na rzecz tych osób 2 131 250 akcji spółki Open Finance TFI S.A. Łączna cena
sprzedaży wynosiła 1 595 tys. zł. Umowy inwestycyjne zawierają opcje Put (przysługujące osobom fizycznym i prawnym
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opcje sprzedaży akcji Open Finance TFI S.A. przez te osoby na rzecz Emitenta) oraz opcje Call (przysługujące Spółce
prawo żądania zbycia akcji spółki przez osoby fizyczne i prawne na rzecz Open Finance S.A.).
Poza akcjami Open Finance TFI S.A., Akcje Emitenta ani akcje członków jego Grupy nie są przedmiotem opcji, ani też
wobec Akcji Emitenta nie dokonano wiążących uzgodnień, iż staną się one przedmiotem opcji.

18 ISTOTNE UMOWY
Poniżej zostały przedstawione istotne umowy zawarte lub obowiązujące spółki z Grupy poza normalnym tokiem działalności
w okresie ostatniego roku bezpośrednio poprzedzającego Datę Prospektu, mające istotne znaczenie dla Grupy z uwagi na
(i) ich znaczący wpływ na kluczowe dla Grupy obszary działalności lub (ii) wartość przekraczającą 27 026 tys. zł, co stanowi
10% kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 czerwca 2016 r.

18.1 Istotne umowy poza normalnym tokiem działalności Emitenta
Umowa nabycia akcji Noble Funds TFI S.A.
W dniu 29 kwietnia 2016 r. Emitent zawarł z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), umowę nabycia akcji
spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, („Noble Funds”), („Umowa
Nabycia”) przy udziale i za pośrednictwem Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem umowy jest nabycie przez Emitenta 9.993 akcji serii A Noble Funds TFI S.A., imiennych,
nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5 zł każda, o numerach od 1 do 9 993 („Akcje”) stanowiących 9,99 % kapitału
zakładowego i dających prawo do 9,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Noble Funds TFI S.A..
Strony Umowy Nabycia ustaliły cenę za Akcje w wysokości 20.976.905,88 zł.
Emitent zobowiązał się zapłacić cenę za Akcje Bankowi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r., w ratach
tj.:
(a) do dnia 30 kwietnia 2017 r., kwotę 4.000.000,00 zł, powiększoną o kwotę 181.972,60 zł, tytułem wynagrodzenia za
udzielenie odroczonego terminu płatności;
(b) do dnia 30 października 2017 r., kwotę 4.000.000,00 zł powiększoną o kwotę 272.219,18 zł, tytułem
wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;
(c) do dnia 30 kwietnia 2018 r., kwotę tj. 4.000.000,00 zł, powiększoną o kwotę 361.972,60 zł, tytułem wynagrodzenia
za udzielenie odroczonego terminu płatności;
(d) do dnia 30 października 2018 r., kwotę 4.000.000,00 zł, powiększoną o kwotę 452.219,18 zł, tytułem
wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności;
(e) do dnia 30 kwietnia 2019 r., pozostałą kwotę tj. 4.976.905,88 zł, powiększoną o kwotę 674.336,66 zł, tytułem
wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności.
Zapłata za Akcje wraz z wynagrodzeniem za udzielenie odroczonego terminu płatności przez Emitenta na rzecz Banku
nastąpi za pośrednictwem Noble Securities S.A.
Mając na uwadze odroczone terminy płatności za Akcje, Emitent oraz Bank zawarły umowę zastawu na Akcjach w celu
zabezpieczenia wykonania zobowiązania Emitenta, co do płatności ceny za Akcje oraz wynagrodzenia za udzielenie
odroczonego terminu płatności
W pozostałym zakresie warunki Umowy Nabycia, nie odbiegają od standardów rynkowych. W Umowie Nabycia nie zostały
zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa Nabycia nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku.
O zawarciu Umowy Nabycia Emitent poinformował raportem bieżącym nr 65/2016 w dniu 29 kwietnia 2016 r.
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19 INFORMACJE

OSÓB TRZECICH
I OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH

ORAZ

OŚWIADCZENIA

EKSPERTÓW

Emitent w Prospekcie nie zamieszczał oświadczeń ani też raportów osoby określanej jako ekspert.
W przypadku informacji pochodzących od osób trzecich, które znajdują się w Prospekcie, informacje te zostały dokładnie
powtórzone oraz w zakresie, w jakim Emitent był w stanie stwierdzić i ustalić, na podstawie informacji pochodzących od osób
trzecich, nie pominięto żadnych faktów, których pominięcie mogłoby sprawić, że informacje pochodzące od osób trzecich
byłyby niedokładne bądź wprowadzałyby w błąd.
Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe zawarte w niniejszym Prospekcie zostały zaczerpnięte z wielu źródeł
branżowych oraz źródeł niezależnych. Źródła informacji od osób trzecich wykorzystanych w Prospekcie zostały wskazane
w pkt 6.5 Części III Prospektu. Podczas sporządzania niniejszego Prospektu Emitent nie przeprowadzał niezależnej
weryfikacji takich informacji pochodzących od osób trzecich.

20 DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU
Następujące dokumenty będą udostępnione do publicznej wiadomości w okresie ważności Prospektu w formie elektronicznej
na Stronie Internetowej Emitenta (w zakładce Relacje Inwestorskie):


Statut Emitenta,



regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia,



skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2015 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
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CZĘŚĆ IV – DOKUMENT OFERTOWY
1 OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1.1

Wskazanie wszystkich osób odpowiedzialnych

Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały przedstawione w pkt. 1 Części III Prospektu.

1.2

Oświadczenia osób odpowiedzialnych

Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w niniejszym Prospekcie zostały zawarte w pkt. 1 Części III
Prospektu.

2 CZYNNIKI RYZYKA
Czynniki ryzyka zostały przedstawione w Części II Prospektu.

3 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
3.1

Oświadczenie Emitenta o kapitale obrotowym

Zarząd Emitenta oświadcza, iż w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Emitenta i jego Grupę
Kapitałową jest wystarczający dla pokrycia przez Emitenta i Grupę Emitenta bieżących potrzeb i prowadzenia działalności
w okresie najbliższych 12 miesięcy od Daty Prospektu.

3.2

Oświadczenie Emitenta o kapitalizacji i zadłużeniu

Dane finansowe, ustalone w oparciu o niebadane skonsolidowane dane finansowe Emitenta na dzień 30 września 2016 r.
prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia, zostały przedstawione poniżej.
Tabela: Kapitalizacja i zadłużenie Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2016 r. (tys. zł)

I. Zadłużenie krótkoterminowe ogółem
1. Gwarantowane
2. Zabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu finansowego
- Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
3. Niegwarantowane / niezabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- Rozliczenia międzyokresowe
- Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
- Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania
II. Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części zadłużenia długoterminowego)
1. Gwarantowane
2. Zabezpieczone
- Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji
- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
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na dzień 30.09.2016
(niebadane)
124 238
0
26 422
12 500
13 922
97 816
18 024
31 173
447
48 172
123 570
0
114 271
112 984
1 287
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3. Niegwarantowane / niezabezpieczone
- Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- Rezerwy

9 299
9 261
38

III. Kapitał własny

368 837

1. Kapitał podstawowy
2. Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zyski zatrzymane
4. Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących
Ogółem

543
291 617
69 431
7 246
616 645

Źródło: Emitent

Tabela: Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej na dzień 30 września 2016 r. (tys. zł)

A. Środki pieniężne

na dzień 30.09.2016
(niebadane)
4 428

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

17 062
0

D. Płynność (A) + (B) + (C)

21 490

E. Należności krótkoterminowe

44 838

F. Krótkoterminowe kredyty, pożyczki, leasing finansowy

12 500

G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego

0

H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe

111 738

I. Krótkoterminowe zadłużenie (F) + (G) + (H)

124 238

J. Krótkoterminowe zadłużenie netto (I) – (E) – (D)
K. Długoterminowe kredyty, pożyczki, leasing finansowy
L. Wyemitowane obligacje
M. Inne długoterminowe zadłużenie finansowe

57 910
1 287
112 984
9 299

N. Długoterminowe zadłużenie (K) + (L) + (M)

123 570

O. Zadłużenie netto (J) + (N)

181 480

Źródło: Emitent

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji według stanu na dzień 30 września 2016 r. wyniosły 126 906 tys. zł.
W dniu 11 lutego 2016 roku Open Finance wyemitował 28 000 sztuk obligacji na okaziciela serii I spółki Open Finance S.A.
o wartości nominalnej 1 000 złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 28 000 tys. zł. Obligacje serii I są
oprocentowane. Wysokość oprocentowania obligacji serii I jest zmienna i jest równa stopie bazowej WIBOR 3M
powiększonej o marżę w wysokości 3,30 p.p. w skali roku. Termin wypłaty odsetek wyznaczono w następujące dni: 11 maja
2016 r i 11 sierpnia 2016 r. (odsetki zostały wypłacone w wyznaczonym terminie) oraz 11 listopada 2016 r., 13 lutego 2017
r., 11 maja 2017 r., 11 sierpnia 2017 r., 13 listopada 2017 r., 12 lutego 2018 r., 11 maja 2018 r., 13 sierpnia 2018 r.,
12 listopada 2018 r., 11 lutego 2019 r. Dniem wykupu Obligacji serii I jest dzień 11 lutego 2019 r. Obligacje serii I są
zabezpieczone zastawem zwykłym w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na 901 477 sztukach akcji imiennych serii A
spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Celem emisji Obligacji serii I jest spłata obligacji serii D
wyemitowanych przez Home Broker S.A., których emitentem stał się Open Finance S.A. w wyniku dokonania połączenia w
trybie art. 492 par.1 pkt 1 ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. HB Finanse sp. z o.o. na spółkę
przejmującą, tj. na Open Finance. Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Emitent wstąpił z dniem połączenia we wszystkie prawa
i obowiązki spółki przejmowanej. W dniu 11 lutego 2016 roku Open Finance dokonał przydziału obligacji serii I, a zatem
emisja obligacji serii I doszła do skutku. Jednocześnie, w wyniku emisji obligacji serii I Open Finance dokonał w dniu 11
lutego 2016 roku całkowitej spłaty obligacji serii D wyemitowanych przez Home Broker S.A.
Do Daty Prospektu nie wystąpiły przypadki naruszenia warunków spłaty i warunków zabezpieczających.
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Grupa nie poręczała ani nie gwarantowała spłaty zadłużenia innego podmiotu i w związku z tym nie posiada zadłużenia
pośredniego ani warunkowego.
Od dnia 30 września 2016 r. do Daty Prospektu nie nastąpiły istotne zmiany w kapitalizacji ani zadłużeniu Grupy.

3.3
3.3.1

Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub
ofertę
Noble Securities

Oferującym jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa.
Wysokość wynagrodzenia Oferującego jest uzależniona od powodzenia Oferty.
Emitent nie jest podmiotem dominującym w stosunku do Noble Securities.
Pan Remigiusz Baliński, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest równocześnie Wiceprzewodniczącym Rady
Nadzorczej Noble Securities.
Poza ww. nie istnieją konflikty interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty.

3.3.2

Domański Zakrzewski Palinka Sp.k.

Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. jako doradca prawny Emitenta otrzyma wynagrodzenie związane ze świadczeniem
usług prawnych dotyczących sporządzenia Prospektu niezależne od powodzenia Oferty. Wynagrodzenie doradcy prawnego
nie jest również uzależnione od wielkości środków jakie Emitent uzyska z Oferty.
Pomiędzy działaniami ww. osób i Emitenta nie występuje konflikt interesów o istotnym znaczeniu dla Oferty.

3.4

Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych

Przy założeniu, że wszystkie oferowane Akcje Serii E zostaną objęte, Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji Akcji
Oferowanych w ramach Oferty na poziomie około 35 mln zł. W takim wypadku po uwzględnieniu kosztów Oferty, wpływy
netto z emisji Akcji Serii E osiągną poziom około 34,5 mln zł.
Poniżej zaprezentowano szacunkowy podział środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Serii E na poszczególne cele:
Wyszczególnienie

1. Spłata zobowiązań wynikających z zawartych umów inwestycyjnych, których
przedmiotem są akcje spółki zależnej Open Finance S.A., tj. Open Finance
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Kwota zobowiązań została podana na
podstawie już zgłoszonych żądań wykupu.
2. Spłata pozostałych zobowiązań finansowych (w tym zobowiązań z tytułu emisji

obligacji oraz kredytu) wobec Getin Noble Bank S.A. i Idea Bank S.A.

RAZEM

Szacunkowa kwota nakładów
(w tys. zł)

18 615

15 847
34 462

Źródło: Emitent

Spłata zobowiązań wynikających z zawartych umów inwestycyjnych
Spłata zobowiązań wynikających z zawartych umów inwestycyjnych dotyczących realizacji opcji „put” w których
akcjonariusze mniejszościowi Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. maja prawo żądać od Open
Finance S.A. wykupu ich pakietu akcji (13,00%) za kwotę 18 615 tys. zł (kwota podana na podstawie już zgłoszonych żądań
wykupu). Obecnie Emitent posiada 69,18% akcji spółki Open Finance TFI S.A. Po spłacie w/w zobowiązań Emitent nabędzie
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pakiet 13,00% akcji spółki Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., i zwiększy swój udział w podmiocie
zależnym Open Finance TFI S.A. do wysokości 82,18%. Wzrost udziału w kapitale zakładowym do 82,18%, w przyszłych
okresach umożliwi Emitentowi uzyskiwanie wyższej dywidendy oraz prawa do konsolidacji wyższych wyników. Planowany
termin wydatkowania w/w środków to koniec pierwszego kwartału 2017 roku.
Spłata zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów
Spłata zobowiązań finansowych z tytułu emisji obligacji oraz kredytu wobec Getin Noble Bank S.A. i Idea Bank S.A pozwoli
Emitentowi na częściowe oddłużenie i poprawę wskaźników płynnościowych. Emitent zamierza przeznaczyć na ten cel
15 847 tys. zł.
Wszystkie powyższe cel emisji będą realizowane bezpośrednio przez Emitenta.
Cele zostały przedstawione zgodnie z priorytetami ich realizacji i będą realizowane w przedstawionej kolejności.
W przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Emitenta, jak i zewnętrznych,
tj. niezależnych od Spółki, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację ww. celów w założonym czasie,
Emitent rozważy możliwość (i) przesunięć kwot pomiędzy ww. celami, (ii) przesunięcia w czasie realizacji ww. celów lub
(iii) ich zmiany, częściowej lub całkowitej. O planowanych istotnych zmianach Emitent poinformuje akcjonariuszy w formie
Raportu Bieżącego. Poprzez istotne zmiany w tym przypadku należy rozumieć zmiany kwot wydatkowanych na
poszczególne cele o nie mniej niż 25%.
W przypadku pozyskania środków pieniężnych z emisji Akcji Serii E w kwocie niższej niż założona powyżej, cele będą
realizowane przy wykorzystaniu innych źródeł finansowania, w tym również kredytów bankowych i innych instrumentów
dłużnych.

4 INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB
DOPUSZCZANYCH DO OBROTU

4.1

Opis typu i klasy papierów wartościowych stanowiących przedmiot
Oferty lub dopuszczenia do obrotu, kod ISIN papierów wartościowych

Na podstawie Prospektu, w związku z wykonaniem Uchwały Emisyjnej, Emitent oferuje do objęcia 20 000 000 akcji
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
Emitenta będzie również ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na runku regulowanym (rynku podstawowym)
prowadzonym przez GPW:


54 356 663 Jednostkowych Praw Poboru



nie więcej niż 20 000 000 Praw do Akcji,



nie więcej niż 20 000 000 Akcji Oferowanych,

Zamiarem Spółki jest oznaczenie Akcji Oferowanych tym samym kodem ISIN co Akcje Istniejące znajdujące się w obrocie na
rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, tj. kodem ISIN PLOPNFN00010.
Kody ISIN, którymi będą oznaczone odpowiednio Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji, będą znane po podjęciu
przez Zarząd KDPW odpowiednich uchwał w przedmiocie rejestracji Jednostkowych Praw Poboru oraz Praw do Akcji
w depozycie papierów wartościowych oraz oznaczenia ich kodem ISIN.
Notowanie Jednostkowych Praw Poboru będzie miało miejsce pod warunkiem zarejestrowania Jednostkowych Praw Poboru
w KDPW, opublikowania Ceny Emisyjnej oraz spełnienia warunków notowania Jednostkowych Praw Poboru na GPW,
zgodnie z regulacjami obowiązującymi na GPW.
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4.2

Przepisy prawne, na mocy których papiery wartościowe zostały
utworzone

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności art. 430-432 KSH organem uprawnionym w sprawie
emisji akcji jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie decyduje również o ubieganiu się o dopuszczeniu akcji Emitenta
do obrotu na rynku regulowanym.
Akcje Oferowane zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej. Uchwała Emisyjna stanowi również podstawę
prawną kreacji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Jednostkowych Praw Poboru oraz
Praw do Akcji. Uchwała Emisyjna stanowi załącznik nr 2 do Prospektu.

4.3

Wskazanie, czy papiery wartościowe są papierami wartościowymi
imiennymi, czy na okaziciela oraz czy mają formę dokumentu, czy też są
zdematerializowane

Akcje Oferowane zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej.
Akcje Oferowane będą akcjami na okaziciela.
Na mocy § 4 ust. 1 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji
w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW.
Jednostkowe Prawa Poboru oraz Prawa do Akcji. nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji na
podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW.
Podmiot odpowiedzialny za prowadzenie rejestru papierów wartościowych
Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru Jednostkowych Praw Poboru oraz Praw do Akcji oraz Akcji
Oferowanych będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498
Warszawa.

4.4

Waluta emitowanych papierów wartościowych

Walutą emitowanych papierów wartościowych jest złoty polski (PLN).

4.5

Opis praw, włącznie ze wszystkimi ich ograniczeniami, związanych
z papierami wartościowymi oraz procedury wykonywania tych praw

Informacje zamieszczone w niniejszym rozdziale mają charakter ogólny i nie stanowią kompletnej analizy praw i obowiązków
związanych z akcjami. W związku z powyższym, inwestorom zaleca się skorzystanie z pomocy doradców prawnych w tej
sprawie. Prawa związane z Akcjami określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, Ustawa
o Obrocie, Ustawa o Ofercie, jak również postanowienia Statutu.

4.5.1

Prawo do dywidendy

4.5.1.1

Dokładna data, w której powstaje prawo

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym
w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (dywidenda).
Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały
o podziale zysku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy (D), to znaczy określa dzień,
według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, oraz termin wypłaty
dywidendy (W).
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Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od
tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę
Nadzorczą.
W przypadku, gdy Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy
ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest
od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku
papierów wartościowych,
W przypadku, gdy Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym
dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia
roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane w zakresie prawa do dywidendy, w związku z czym na jedną Akcję Oferowaną
będzie przypadać dywidenda w wysokości przeznaczonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta do wypłaty
akcjonariuszom podzielonej przez liczbę wszystkich akcji Emitenta.
Prawo do dywidendy powstaje corocznie, o ile Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o przeznaczeniu do
wypłaty części lub całości zysku Emitenta za ostatni rok obrotowy (powiększonego ewentualnie o niepodzielone zyski z lat
ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być
przeznaczone na wypłatę dywidendy).

4.5.1.2

Termin, po którym wygasa prawo do dywidendy, oraz wskazanie osoby, na
rzecz której takie wygaśnięcie prawa działa

Roszczenie majątkowe akcjonariusza wobec Spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie dziesięciu lat,
począwszy od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Spółki do wypłaty
akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut przedawnienia
(art. 118 KC).

4.5.1.3

Ograniczenia i procedury związane z dywidendami w przypadku posiadaczy
akcji będących nierezydentami

Posiadaczy akcji będących nierezydentami w rozumieniu przepisów Prawa Dewizowego nie obowiązują żadne ograniczenia
w prawie do dywidendy. Skorzystanie przez nierezydentów z przywileju niższego niż w Polsce opodatkowania dochodów
z dywidendy, jakie dają zawarte przez Polskę umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w przypadku
dochodów z dywidend jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potrącenia
zryczałtowanego podatku dochodowego (płatnikowi) tzw. certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwą administrację
podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na nierezydencie. Certyfikat rezydencji ma służyć przede wszystkim
ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie międzynarodowej, czy też
potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku
do niego miały zastosowanie postanowienia umowy międzynarodowej, które przewidywały redukcję krajowej stawki, będzie
mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku bezpośrednio od urzędu skarbowego. W celu
szczegółowego zapoznania się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami i procedurami zaleca się
skorzystanie z usług podmiotów prowadzących działalność w zakresie doradztwa podatkowego.

4.5.1.4

Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia, częstotliwość oraz akumulowany
lub nieakumulowany charakter wypłat

Stopa dywidendy wyliczana jest jako wyrażony w procentach stosunek wypłaconej za ostatni rok obrotowy dywidendy do
wartości zysku netto wypracowanego przez Emitenta w danym roku obrotowym. Stopa dywidendy lub sposób jej wyliczenia
są określane uchwałą Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Zysk rozdziela
się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na
akcje. Zgodnie z przepisami prawa, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za
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ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku
kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć
o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Statut Emitenta oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych
stanowią, że należy dokonywać odpisów z zysku przeznaczonego do podziału na kapitał zapasowy w wysokości nie
mniejszej niż 8% tego zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 kapitału zakładowego.
Statut Emitenta nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie prawa do dywidendy. Przepisy prawa nie zawierają innych
postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub
nieakumulowanego charakteru wypłat.
Zasady opodatkowania dochodów z tytułu dywidendy, w tym zasady opodatkowania dla akcjonariuszy nie będących
rezydentami polskimi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, zostały opisane w punkcie 4.9 Części IV Prospektu.
Szczegółowe warunki i zasady wypłaty dywidendy spółki publicznej, której akcje zostały zdematerializowane określają
obowiązujące Regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

4.5.2

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i prawo głosu

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych każdy akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej pod rygorem nieważności.
Członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator lub pracownik spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym
Zgromadzeniu pod warunkiem, że pełnomocnictwo wystawione jest tylko na jedno Walne Zgromadzenie. Dodatkowo, osoby
te mają obowiązek głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia w przyszłości konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Akcjonariuszowi Spółki posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa
depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy zgodnie
z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy wystawia
imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych
akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni
przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Akcjonariusz Spółki może
przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego
Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna być wyłożona przez Zarząd w lokalu
Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę na miejscu
oraz żądać odpisu za zwrotem kosztów, jak również może zażądać przesłania mu jej nieodpłatnie pocztą elektroniczną.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej
niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw głosu
z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Zgodnie z art. 413 KSH akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał
dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia
z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może natomiast głosować nad
przedmiotowymi uchwałami jako pełnomocnik, przy zachowaniu jednak opisanych powyżej warunków dotyczących
występowania w charakterze pełnomocnika przez członka zarządu, członka rady nadzorczej, likwidatora lub pracownika
spółki.
W okresie gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów
wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami
Finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).
W związku z prawem do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz ma także prawo do:
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Prawo do zwołania, złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o umieszczenie
poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mają prawa zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze
posiadający 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia akcjonariusz będzie musiał złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch
tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd
rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym
żądaniem.


Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 422 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia, sprzeczna ze Statutem bądź z dobrymi obyczajami i godząca
w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze
wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo to należy wnieść w terminie miesiąca
od otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały.
Na podstawie art. 425 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia może być zaskarżona w drodze powództwa przeciwko Spółce
o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Prawo do wniesienia tego powództwa
wygasa z upływem trzydziestu dni od dnia, w którym uprawniony do jego wniesienia powziął wiadomość o uchwale, nie
później jednak niż z upływem roku od dnia powzięcia uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały oraz
prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały przysługuje: (i) akcjonariuszowi, który głosował
przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (z tym, że fakt głosowania przeciwko uchwale
jako przesłanka powstania prawa do jej zaskarżenia, nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej), (ii) akcjonariuszowi
bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu, oraz (iii) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na
Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały
w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. W drodze powództwa o uchylenie oraz powództwa o stwierdzenie nieważności
mogą być zaskarżane także uchwały Walnego Zgromadzenia o połączeniu Spółki z inną spółką, o podziale Spółki oraz o jej
przekształceniu, z tym, że KSH wprowadza w odniesieniu do tych uchwał modyfikacje niektórych z opisanych wyżej
ogólnych reguł zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia: szczególne zasady dotyczące zaskarżania uchwał o połączeniu
Spółki uregulowane są w art. 509 KSH, uchwał o podziale Spółki – w art. 544 KSH, a uchwał o przekształceniu Spółki – w
art. 567 KSH.


Prawo wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej jedną piątą kapitału zakładowego,
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi
grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób wyboru Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy wybór członków Rady
Nadzorczej jest dokonywany, na wspomniany wyżej wniosek akcjonariuszy, grupami, osoby reprezentujące na Walnym
Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady
Nadzorczej mogą, na podstawie art. 385 § 5 KSH, utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą
one jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.


Prawo żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji
dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji
na piśmie poza walnym zgromadzeniem jeżeli przemawiają za tym ważne powody, a także w przypadku zgłoszenia przez
akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki. Zarząd jest obowiązany
udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu
wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd odmawia udzielenia informacji,
jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności
przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić
udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej
bądź administracyjnej.
 Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz
z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).
 Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu przez trzy dni powszednie przed jego odbyciem oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego
sporządzenia (art. 407 § 1 KSH).
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Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed
Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).
Prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 1 KSH).
Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybrana w tym celu
komisje, złożona co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedna dziesiąta
kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy maja prawo wyboru
jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).
Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał
(art. 421 § 3 KSH).
Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487
KSH jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia
ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia,
w przypadku prowadzenia przez Zarząd Spółki takiej księgi dla akcji imiennych i świadectw tymczasowych
(art. 341 § 7 KSH).
Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem
emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może zadąć również ujawnienia liczby
akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik,
użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi
powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

4.5.3

Prawo poboru w ofertach subskrypcji papierów wartościowych tej samej klasy

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji Oferowane (prawo poboru)
w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji. W przypadku wyemitowania przez Spółkę papierów wartościowych
zamiennych na akcje, akcjonariuszom przysługuje także prawo poboru tych papierów wartościowych. W interesie Spółki
Walne Zgromadzenie może uchwałą pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części. Podjęcie takiej
uchwały wymaga większości 4/5 głosów oddanych. Zgodnie z art. 433 § 2 KSH pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru
akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad. Podejmowanie uchwały o wyłączeniu
prawa poboru nie jest konieczne, jeżeli uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości
przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Zgodnie z tym przepisem podejmowanie uchwały
o pozbawieniu prawa poboru nie jest konieczne także wtedy, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje
mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub
wszystkich oferowanych im akcji.

4.5.4

Prawo do udziału w zyskach emitenta

Akcje Emitenta uprawniają do udziału w zyskach w formie dywidendy, w przypadku gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Emitenta podsumowujące rok obrotowy podejmie uchwalę o podziale zysku za dany rok obrotowy.
Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są
całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Statut Emitenta nie wprowadza innego
sposobu podziału zysku.

4.5.5

Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji

Zgodnie z art. 474 § 1 KSH podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.
Majątek ten dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.
Statut nie przewiduje w tym zakresie uprzywilejowania.

4.5.6

Postanowienia w sprawie umorzenia

Zgodnie ze Statutem akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę
(umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać
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w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych
bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Wraz z podjęciem
uchwały o umorzeniu akcji Walne Zgromadzenie powinno podjąć uchwałę o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji, przy
czym winna ona zostać umotywowana. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

4.5.7

Postanowienia w sprawie zamiany

Zgodnie ze Statutem Emitenta nie jest dopuszczalna zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne.

4.6

Podstawa prawna emisji papierów wartościowych

Podstawą prawną emisji Akcji Oferowanych jest Uchwała Emisyjna, która stanowi załącznik nr 2 do Prospektu.

4.7

Spodziewana data emisji papierów wartościowych

Zarząd Emitenta przewiduje przeprowadzenie subskrypcji i przydziału Akcji Oferowanych w IV kwartale 2016 r.
Szczegółowe terminy przeprowadzenia Oferty zostały przedstawione w pkt. 5.1.3 części IV Prospektu.

4.8
4.8.1

Opis wszystkich ograniczeń dotyczących swobodnej zbywalności
papierów wartościowych
Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi

Zgodnie z przepisem art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, każdy:
 kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby
głosów w spółce publicznej,
 kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów
w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%,
331/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2%
ogólnej liczby głosów, w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych, lub 5% ogólnej liczby głosów, w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do
obrotu na innym rynku regulowanym,
 kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1%
ogólnej liczby głosów,
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni
roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej
staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej
w transakcji zawartej na rynku regulowanym - nie później niż w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami
sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz ogłoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w drodze publikacji na stronie
internetowej. Zawiadomienie to powinno zawierać, między innymi informacje o:
a)

dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

b)

liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz
o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

c)

liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów
z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;;

d)

podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

e)

osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie Publiczne,

f)

liczbie głosów z akcji, która odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia jest uprawniony lub
zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów
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finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie
pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie,
w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji,
g)

liczbie głosów z akcji, która odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających z akcji, do których w sposób
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 oraz
współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego; jak również informację o rodzaju lub nazwie tych
instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; oraz

h)

łącznej sumie liczby głosów opisanej w punktach b), f) i g) oraz jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Zgodnie z art. 69a Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki dokonania zawiadomienia, określone w art. 69 Ustawy o Ofercie
Publicznej, spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku
z zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego oraz pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.
Na podstawie art. 69b Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki dokonania zawiadomienia, określone w art. 69 Ustawy
o Ofercie Publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów
w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, które:
c)

po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji,
z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub

d)

odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków
instrumentów finansowych określonych w pkt a) powyżej, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane
przez rozliczenie pieniężne.

Obowiązki dokonania zawiadomienia, określone w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, powstają również w przypadku, gdy
prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy
podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania
tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono
zabezpieczenie.
Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych
kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, z którym
wiąże się powstanie tych obowiązków.

4.8.2

Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów

Zgodnie z podstawową regulacją przewidzianą w art. 13 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów zamiar koncentracji
przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), jeżeli łączny obrót
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył na świecie
równowartość 1 mld euro lub w Polsce 50 mln euro. Powyższy obrót obejmuje obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio
uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą
przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.
Prezes UOKiK wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona,
w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.
Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów znajdują zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców w rozumieniu
przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, lecz również, zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c) Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów, do osób fizycznych posiadających kontrolę w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów nad co najmniej jednym przedsiębiorcą oraz podejmujących dalsze działania podlegające
kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, choćby takie osoby fizyczne nie
prowadziły działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 13 ust.
2 pkt 2 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji znajdzie zastosowanie
m.in. w przypadku zamiaru przejęcia, przez nabycie lub objęcie akcji bądź innych papierów wartościowych lub w jakikolwiek
inny sposób, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej
przedsiębiorców. W rozumieniu Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie
formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy
uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na
określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, jeżeli obrót przedsiębiorcy,
nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, oraz jego przedsiębiorców zależnych nie przekroczył na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro.
Nie podlega również zgłoszeniu zamiar koncentracji, jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, którzy mają się połączyć lub
utworzyć wspólnego przedsiębiorcę, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat
obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro.
Ponadto zgodnie z art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
a)

polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapitałowej
oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić przejęcie kontroli, i obrót realizowany
przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch
lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro;

b)

polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie
w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od
dnia nabycia lub objęcia, oraz że (i) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa
do dywidendy, lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,

c)

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

d)

przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej,

e)

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

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przewiduje w art. 15, iż dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Zgodnie z art. 97 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od jej dokonania do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji
o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Czynność
prawna, na podstawie której ma nastąpić koncentracja, może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK
pozytywnej decyzji na dokonanie koncentracji lub upływu przewidzianego przez Ustawę o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Realizacja publicznej oferty kupna lub zamiany akcji
zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do
czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka
decyzja powinna zostać wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to
wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka może
powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

4.9
4.9.1

Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu
Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia akcji oraz z dywidend uzależnione
są od posiadania przez osobę fizyczną statusu polskiego rezydenta podatkowego (nieograniczony obowiązek podatkowy)
lub nieposiadania takiego statusu (ograniczony obowiązek podatkowy). Status rezydenta podatkowego ustalany jest
w oparciu o art. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Zgodnie z art. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych status polskiego rezydenta podatkowego posiada
osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. posiada na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
mogą jednak modyfikować tę zasadę.
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Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób fizycznych
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych od uzyskanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% przychodu (bez pomniejszania przychodu
o koszty uzyskania przychodów). Zgodnie z art. 41 ust.4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, do poboru
zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat dywidend zobowiązane są podmioty dokonujące tych
wypłat, chyba że akcje z tytułu których wypłacane są dywidendy zapisane są na rachunku papierów wartościowych danej
osoby fizycznej prowadzonym przez podmiot świadczący usługi w zakresie prowadzenia rachunków papierów
wartościowych i jeżeli wypłata dywidendy z tych akcji dokonywana jest za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rachunki
papierów wartościowych. W takim wypadku płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego jest podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy (a nie podmiot dokonujący wypłaty). Osoba fizyczna uzyskująca
przychody z tytułu dywidend i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie jest zobowiązana do wykazania
tego przychodu w swoim zeznaniu rocznym, jeżeli należny podatek został pobrany przez płatnika.
Powyższa zasada ma zastosowanie także w odniesieniu do zagranicznych osób fizycznych (nierezydentów) chyba,
że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania stawki
podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką
umową jest posiadanie przez podmiot wypłacający dywidendę zaświadczenia o miejscu zamieszkania odbiorcy dywidendy,
wydanego do celów podatkowych przez zagraniczną administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji podatkowej).
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji
W przypadku odpłatnego zbycia akcji przez polskiego rezydenta podatkowego, zgodnie z art. 30b Ustawy o Podatku
Dochodowym od Osób Fizycznych zasadą jest, iż przedmiotem opodatkowania jest dochód w postaci różnicy pomiędzy
sumą przychodów uzyskanych ze zbycia akcji, a kosztami uzyskania przychodów, które stanowią wydatki poniesione na
nabycie lub objęcie akcji. Dochody uzyskane ze zbycia akcji opodatkowane są 19% stawką podatku, chyba że odpłatne
zbycie akcji następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej (wówczas dochody te rozlicza się tak jak pozostałe
dochody uzyskane z tej działalności a opodatkowanie zależy od wyboru podatnika i polegać może na (i) opodatkowaniu
według skali podatkowej przewidzianej w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych lub (ii) opodatkowaniu
według stawki liniowej 19%).
Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych osoba fizyczna obowiązana jest do
wykazania dochodu i obliczenia należnego podatku w oddzielnym rocznym zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45
ust. 1a pkt 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych. W przypadku, gdy odpłatne zbycie akcji następuje
w ramach wykonywania działalności gospodarczej dochody wykazuje się w zeznaniu rocznym, o którym mowa w art. 45 ust.
1 lub ust. 1a pkt 2.
Dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągnięte przez zagraniczne osoby fizyczne (nierezydentów), podlegają identycznym,
jak opisane wyżej, zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej. Zastosowanie stawki podatkowej wynikającej
z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod
warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika zaświadczeniem o miejscu
zamieszkania podatnika, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika
(tzw. certyfikat rezydencji podatkowej).

4.9.2

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podobnie jak w przypadku osób fizycznych, zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych z odpłatnego zbycia akcji oraz z dywidend uzależnione są od posiadania przez te osoby
statusu polskiego rezydenta podatkowego (nieograniczony obowiązek podatkowy) lub nieposiadania takiego statusu
(ograniczony obowiązek podatkowy).
Zgodnie z art. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych status polskiego rezydenta podatkowego posiada
podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściwe umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania mogą jednak modyfikować tę zasadę.
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Opodatkowanie dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych dochody (przychody) z dywidend i inne
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym
w wysokości 19% przychodu (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o
Podatku Dochodowym od Osób Prawnych w przypadku wypłaty dywidend płatnikiem zryczałtowanego podatku
dochodowego są spółki wypłacające dywidendy.
Powyższa zasada ma zastosowanie także w odniesieniu do zagranicznych osób prawnych (nierezydentów) chyba,
że odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania stanowi inaczej. Warunkiem zastosowania stawki
podatkowej wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobrania podatku zgodnie z taką
umową jest posiadanie przez podmiot wypłacający dywidendę zaświadczenia o miejscu siedziby odbiorcy dywidendy,
wydanego do celów podatkowych przez zagraniczną administrację podatkową (tzw. certyfikat rezydencji podatkowej).
Ponadto, zgodnie z art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, zwolnione od podatku dochodowego
są dochody (przychody) z dywidend osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:


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



uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest
spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE
lub w innym państwie należącym do EOG, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów,
bez względu na miejsce ich osiągania („Spółka z UE/EOG”),



Spółka z UE/EOG, posiada, bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale Spółki z RP („Udział”),



Spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem
dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie: (a) jeśli Udział znajduje się w posiadaniu Spółki z UE/EOG na podstawie tytułu
własności, (b) w odniesieniu do dochodu osiąganego z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie następujących tytułów:
(A) tytułu własności oraz (B) jakiegokolwiek innego tytułu niż tytuł własności, z tym zastrzeżeniem, że taki dochód (przychód)
korzystałby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy Spółka UE/EOG, posiada udziały (akcje)
w Spółce z RP wypłacającej dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w wysokości
odpowiadającej Udziałowi nieprzerwanie przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji),
w wysokości odpowiadającej Udziałowi, przez Spółkę UE/EOG, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów).
Zwolnienie stosuje się również, gdy odbiorcą dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
jest zagraniczny zakład Spółki z UE/EOG.
Dodatkowo, zwolnienie to ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy
o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita
Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.
Zastosowanie powyższego zwolnienia jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych siedziby
Spółki UE/EOG uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji oraz złożenia przez Spółkę UE/EOG pisemnego oświadczenia
o którym mowa w art. 26 ust 1f Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych.
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W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości odpowiadającej Udziałowi, nieprzerwanie
przez okres dwóch lat Spółka z UE/EOG jest obowiązana do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów
(przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19% dochodu (przychodu) do 20 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy
skorzystała ze zwolnienia.
Zgodnie z obowiązującą od 31 grudnia 2015 r. regulacją art. 22c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, nie
stosuje się zwolnień wynikających z art. 22 ust. 4 ustawy w przypadku, gdy spełnione zostaną łącznie następujące
przesłanki:
1)

osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu
powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od
podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie
wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz

2)

czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.

W terminie przekazania podatku, płatnicy obowiązani są przesłać: (i) podatnikom podlegającym nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu – informację o wysokości pobranego podatku; (ii) podatnikom podlegającym ograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu i właściwemu urzędowi skarbowemu – informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku
sporządzone według ustalonego wzoru.
W terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty
podatku, płatnicy, o których mowa w art. 26, a także podatnicy, o których mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b
i 4 są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby
podatnika, a w przypadku nierezydentów - do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy
w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, roczne deklaracje sporządzone według ustalonego wzoru.
Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia akcji
Dochody z odpłatnego zbycia akcji osiągane przez osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
prawnych będące polskimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych przewidzianych
w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych (art. 7). Wydatki na objęcie lub nabycie akcji nie są kosztem
uzyskania przychodu podatnika w dacie ich poniesienia, jednakże uwzględnia się je przy ustalaniu dochodu z odpłatnego
zbycia akcji (art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, uzyskujący na
terytorium Polski dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, podlegają identycznym jak opisane wyżej
zasadom dotyczącym opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o ile umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania nie stanowią inaczej.

4.9.3

Zasady opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 1 ust. 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, podatkowi
podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Powyższe umowy podlegają opodatkowaniu, jeżeli
ich przedmiotem są:


rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;



rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą w przypadku, gdy nabywca ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została
dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Zgodnie z ogólną zasadą sprzedaż akcji w spółkach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
traktowana jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega opodatkowaniu
podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki 1%. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności
cywilnoprawnej i ciąży on – przy umowie sprzedaży – na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa
prawa majątkowego. Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen
stosowanych w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów
i ciężarów. Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika, którym w przypadku czynności cywilnoprawnych
dokonywanych w formie aktu notarialnego jest notariusz.
Jednocześnie, zgodnie z art. 9 pkt 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku sprzedaż
praw majątkowych będących instrumentami finansowymi: (i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom
inwestycyjnym, lub (ii) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, lub
(iii) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, lub (iv) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy
inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli te instrumenty finansowe zostały nabyte przez takie firmy w ramach
obrotu zorganizowanego – w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.

4.9.4

Zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez
osoby fizyczne własności m.in. praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym papierów
wartościowych m.in. tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia
testamentowego, darowizny oraz polecenia darczyńcy. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności praw
majątkowych. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów
(czysta wartość), ustalona według stanu praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku
podatkowego. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie
do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte prawa
majątkowe. Stawki podatku mają charakter progresywny i wynoszą od 3% do 20% podstawy opodatkowania, w zależności
od grupy podatkowej, do jakiej zaliczony został nabywca. Dla każdej grupy istnieją także kwoty wolne od podatku. Podatnicy
są obowiązani, z wyjątkiem przypadków, w których podatek jest pobierany przez płatnika, złożyć w terminie miesiąca od dnia
powstania obowiązku podatkowego, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu praw
majątkowych według ustalonego wzoru. Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie
podstawy opodatkowania. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji naczelnika urzędu skarbowego
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.
Na mocy art. 4a ust. 1 Ustawy o Podatku od Spadków i Darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności praw
majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie
własności praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania
obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Powyższe zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili
nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o EOG lub miał miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. W przypadku niespełnienia powyższych
warunków nabycie własności praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców
zaliczonych do właściwej grupy podatkowej.
Dodatkowo podatkowi nie podlega nabycie własności praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami
polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.9.5

Zasady odpowiedzialności w zakresie podatku pobieranego u źródła

Zgodnie z art. 30 § 1 Ordynacji Podatkowej płatnicy, którzy nie wykonali swojego obowiązku obliczenia, pobrania oraz
wpłacenia podatku do właściwego organu podatkowego, odpowiadają całym swoim majątkiem za podatek, który nie został
pobrany lub za podatek pobrany, lecz niewpłacony. Powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku, gdy odrębne
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przepisy prawa stanowią inaczej albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika. W tych przypadkach właściwy
organ administracji podatkowej lub skarbowej wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.

5 INFORMACJE O WARUNKACH EMISJI
5.1
5.1.1

Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania
wymagane przy składaniu zapisów
Warunki oferty

Na podstawie Prospektu, w związku z wykonaniem Uchwały Emisyjnej, Emitent oferuje do objęcia 20 000 000 akcji
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda (Akcje Oferowane).
Subskrypcja Akcji Oferowanych jest prowadzona w trybie art. 431 § 2 pkt 2 (subskrypcji zamkniętej), tj. na zasadach prawa
pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia Akcji Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych Akcji
Istniejących (Prawo Poboru). Prawo Poboru nie zostało ograniczone lub wyłączone, a Walne Zgromadzenie Emitenta ustaliło
dniem Prawa Poboru Akcji Oferowanych 30 listopada 2016 r. (Dzień Prawa Poboru).
Zgodnie z Uchwałą Emisyjną na każdą 1 (jedną) Akcję Istniejącą posiadaną przez akcjonariusza na koniec Dnia Prawa
Poboru przypadać będzie 1 (jedno) Jednostkowe Prawo Poboru.
Jedno Prawo Poboru uprawnia do subskrybowania 0,36794017 (zero - przecinek - trzy - sześć - siedem - dziewięć - cztery zero - jeden - siedem) Akcji Oferowanej („Współczynnik”). W ramach subskrypcji Inwestorzy uprawnieni są do złożenia
dwóch rodzajów zapisów na Akcje Oferowane:


Zapisu Podstawowego – proporcjonalnie do liczby posiadanych JPP. W chwili składania Zapisu Podstawowego
inwestor musi mieć zapisane JPP na swoim rachunku papierów wartościowych. Inwestor jest uprawniony do
złożenia Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji Oferowanych nie większą niż zaokrąglona w dół do najbliższej
liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych przez niego JPP i Współczynnika.



Zapisu Dodatkowego – w liczbie nie większej niż wielkość Oferty, który to zapis mogą złożyć w terminie
wykonania prawa poboru Akcjonariusze. Zapis Dodatkowy może zostać złożony wyłącznie przez Inwestorów,
którzy na koniec Dnia Prawa Poboru posiadali przynajmniej jedną Akcję Istniejącą, nawet jeżeli po Dniu Prawa
Poboru zbyli Akcje Istniejące lub JPP lub nie wykonali przysługującego im Prawa Poboru. W związku z powyższym
Zapisu Dodatkowego nie mogą złożyć Akcjonariusze, którzy nie posiadali Akcji Istniejących w Dniu Prawa Poboru
lub nabyli JPP na rynku wtórnym.

Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy powinny zostać złożone na oddzielnych formularzach.
Liczba Akcji Oferowanych przydzielonych danemu Inwestorowi nie może przekraczać liczby Akcji Oferowanych
subskrybowanych przez tego Inwestora.
Objęcie niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych nie jest możliwe.
Akcje Oferowane nieobjęte przez inwestorów w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, Zarząd Spółki
będzie mógł zaoferować wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki lub posiadaczom Jednostkowych Praw Poboru
według swojego uznania.
Cena emisyjna Akcji Oferowanych nie została ustalona. Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd do określenia
ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
Informacja o Cenie Emisyjnej zostanie przekazana w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, poprzez podanie do publicznej
widomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta
i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR, najpóźniej w terminie
wskazanym w harmonogramie Oferty w punkcie 5.1.3 Części IV Prospektu.
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5.1.2

Wielkość emisji lub oferty

W ramach Oferty, na podstawie Prospektu, oferowanych jest do objęcia 20 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda (Akcje Oferowane).
Cena emisyjna Akcji Oferowanych nie została ustalona. Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd – w § 3 pkt. 2 lit.
d) Uchwały o Emisji Akcji Oferowanych – do określenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych, zostanie przekazana, w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, do
KNF oraz podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie
na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia
MAR, najpóźniej w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty w punkcie 5.1.3 Części IV Prospektu.
Ponadto, Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd – w § 1 pkt. 3 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 sierpnia 2016 r w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału
zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji – do ustalenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał
zakładowy Spółki w wyniku Oferty (przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna podwyższenia
tego kapitału określona w Uchwale o Emisji Akcji Oferowanych ani wyższa niż kwota maksymalna tego podwyższenia
określona w Uchwale o Emisji Akcji Oferowanych).
Zarząd Spółki nie skorzystał, ani nie ma zamiaru skorzystać przed przydziałem Akcji Oferowanych z udzielonego mu
upoważnienia do ustalenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w wyniku Oferty.
W związku z powyższym ostateczna liczba Akcji Oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu wynosi 20 000 000 sztuk.
Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty na poziomie 35 mln zł. Wysokość
wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona w szczególności od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
przydzielonych w ramach Oferty, Ceny Emisyjnej oraz sytuacji rynkowej w czasie Oferty.

5.1.3

Okres, wraz z ewentualnymi zmianami, w trakcie którego oferta będzie dostępna
oraz opis procedury składania zapisów

Harmonogram Oferty
Publikacja Prospektu
Publikacja Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
Ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia otrzymanie JPP *
Dzień Prawa Poboru

nie później niż 25 listopada 2016 r.
nie później niż 28 listopada 2016 r.
30 listopada 2016 r.

Planowany termin rozpoczęcia notowania Jednostkowych Praw Poboru Akcji Oferowanych

5 grudnia 2016 r.

Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych **

5 grudnia 2016 r.

Planowany termin zakończenia notowania Jednostkowych Praw Poboru Akcji Oferowanych***

7 grudnia 2016 r.

Zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych
Termin na złożenie zapisu na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Zapisów Podstawowych i
Zapisów Dodatkowych
Przydział Akcji Oferowanych

12 grudnia 2016 r.
20-21 grudnia 2016 r.
22 grudnia 2016 r.

Objaśnienia:
* Dniem Prawa Poboru jest 30 listopada 2016 r., zatem zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 28 listopada 2016 r.
(ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw
Poboru i do wykonywania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 29
listopada 2016 r.
** Złożenie zapisu przez danego Inwestora będzie możliwe dopiero po zaksięgowaniu Jednostkowych Praw Poboru na jego rachunku papierów
wartościowych.
*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego prawa poboru są notowane na GPW począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu
podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia
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się określonych w Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Jeżeli wymogi, o których mowa powyżej, zostaną
spełnione do godz. 9:00 danego dnia sesyjnego, prawa poboru są notowane na giełdzie począwszy od dnia sesyjnego następującego po tym dniu. Prawa
poboru są notowane na GPW po raz ostatni na sesji giełdowej odbywającej się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów
na akcje.

Zarząd może dokonać, w porozumieniu z Oferującym, zmiany terminów wskazanych powyżej.
Okres składania Zapisów nie może zostać skrócony. Zarząd może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu przyjmowania
Zapisów lub okresu zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych
najpóźniej w dniu upływu pierwotnego terminu.
Zarząd może podjąć decyzję o zmianie terminu rozpoczęcia przyjmowania Zapisów, terminu zakończenia przyjmowania
Zapisów oraz pozostałych terminów harmonogramu Oferty nie później niż odpowiednio w dniu rozpoczęcia albo upływu
pierwotnego terminu, z zastrzeżeniem, że termin od daty publikacji Prospektu do daty zakończenia przyjmowania Zapisów
nie może być krótszy niż 2 tygodnie.
Zmiana terminów przeprowadzenia Oferty nie stanowi odstąpienia od Oferty.
Informacja o zmianie terminów, w tym nowe terminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Komunikatu
Aktualizującego, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez
opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17
Rozporządzenia MAR.
W przypadku, gdy zmiana terminów Oferty wynikać będzie z zaistnienia zdarzenia określonego w art. 51 ust. 1 Ustawy
o Ofercie informacja o zmianie terminów, w tym nowe terminy, zostanie podana do publicznej wiadomości w formie Aneksu,
w trybie art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez opublikowanie na
Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia
MAR.
W przypadku udostępnienia przez Spółkę po rozpoczęciu subskrypcji Aneksu dotyczącego zdarzenia lub okoliczności
zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji Oferowanych, o których Spółka powzięła wiadomość przed tym przydziałem,
Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Oferowanych tak, aby Inwestorzy, którzy złożyli Zapisy przed
udostępnieniem Aneksu, mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych Zapisów w terminie 2 dni roboczych od dnia
udostępnienia Aneksu. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje poprzez złożenie w dowolnym z punktów
obsługi klienta domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych, w którym został złożony
zapis na Akcje Oferowane, odpowiedniego pisemnego oświadczenia w tym zakresie. Wpłaty dokonane na pokrycie Zapisu
zostaną zwrócone przez dom maklerski, w którym dany Inwestor złożył Zapis lub który otrzymał wpłatę, ale nie doszło
jeszcze do złożenia Zapisu, zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu Zapisu w terminie 14 dni od
dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych złożonych Zapisów lub od wskazania sposobu zwrotu
wpłaty przez osobę, która nie złożyła jeszcze Zapisu.
Środki wpłacone na pokrycie Zapisu nie są oprocentowane. Inwestorowi nie przysługuje odszkodowanie ani zwrot wydatków,
w tym zwrot kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych. Inwestorowi nie przysługuje również
zwrot ceny nabycia oraz zwrot wydatków, w tym zwrot kosztów poniesionych w związku z nabyciem Jednostkowych Praw
Poboru na rynku wtórnym.
Procedura Składania Zapisów
W ramach subskrypcji inwestorzy uprawnieni są do złożenia dwóch rodzajów zapisów na Akcje Oferowane:


Zapisu Podstawowego – proporcjonalnie do liczby posiadanych JPP. W chwili składania Zapisu Podstawowego
Inwestor musi mieć zapisane JPP na swoim rachunku papierów wartościowych. Inwestor jest uprawniony do
złożenia Zapisu Podstawowego na liczbę Akcji Oferowanych nie większą niż zaokrąglona w dół do najbliższej
liczby całkowitej wartość z iloczynu posiadanych przez niego JPP i Współczynnika.



Zapisu Dodatkowego – w liczbie nie większej niż wielkość Oferty, który to zapis mogą złożyć w terminie
wykonania prawa poboru Akcjonariusze. Zapis Dodatkowy może zostać złożony wyłącznie przez Inwestorów,
którzy na koniec Dnia Prawa Poboru posiadali przynajmniej jedną Akcję Istniejącą, nawet jeżeli po Dniu Prawa
Poboru zbyli Akcje Istniejące lub JPP lub nie wykonali przysługującego im Prawa Poboru. W związku z powyższym
Zapisu Dodatkowego nie mogą złożyć Akcjonariusze, którzy nie posiadali Akcji Istniejących w Dniu Prawa Poboru
lub nabyli JPP na rynku wtórnym.
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Osoby będące Akcjonariuszami zbywając prawo poboru rezygnują z możliwości złożenia Zapisu Podstawowego, zachowują
jednak prawo do złożenia Zapisu Dodatkowego. Oznacza to, że możliwość złożenia Zapisu Dodatkowego przysługuje
wszystkim osobom, które na koniec Dnia Prawa Poboru posiadały na swoich rachunkach papierów wartościowych Akcje
Istniejące, tzn. również i tym, które po Dniu Prawa Poboru dokonały zbycia Akcji Istniejących.
Akcje Oferowane nieobjęte przez inwestorów w ramach Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, Zarząd Spółki
będzie mógł zaoferować wyłącznie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki lub posiadaczom Jednostkowych Praw Poboru,
według swojego uznania, po cenie nie niższej niż Cena Emisyjna.
Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w formie i zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym podmiocie
przyjmującym zapisy, jednakże nie mogą one być sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie.
Osoba składająca Zapis powinna złożyć w miejscu składania Zapisu, wypełniony w trzech egzemplarzach formularz Zapisu.
Stosowne formularze Zapisu będą dostępne na Stronie Internetowej Emitenta oraz w punktach obsługi klientów Oferującego
oraz domów maklerskich przyjmujących Zapisy.
Zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapisów Dodatkowych mogą być składane za pośrednictwem
Internetu, telefonu, faksu i za pomocą innych środków technicznych, tylko jeżeli taką możliwość dopuszczają regulaminy biur
maklerskich i banków przyjmujących Zapisy.
Inwestor, który podpisał umowę z podmiotem przyjmującym Zapisy, umożliwiającą składanie dyspozycji za pośrednictwem
Internetu, telefonu, faksu bądź przy wykorzystaniu innych środków technicznych, może składać Zapisy za ich
pośrednictwem, podając wszystkie dane, niezbędne do złożenia Zapisu, zgodnie z postanowieniami Prospektu.
Zapis na Akcje Oferowane zawiera m.in. następujące informacje:


dane o subskrybencie,



określenie typu zapisu:
o

zapis w wykonaniu prawa poboru,

o

zapis dodatkowy,



liczbę posiadanych praw poboru w chwili składania zapisu,



liczbę i rodzaj subskrybowanych akcji,



cenę emisyjną akcji,



kwotę wpłaty na akcje,



adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje,



datę i podpis subskrybenta oraz podpis osoby upoważnionej do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje.

Ponadto zapis uzupełnia się o oświadczenie, w którym subskrybent stwierdza, że:


zapoznał się z treścią Prospektu,



zaakceptował warunki subskrypcji,



wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki.

Zwraca się uwagę subskrybentom, że Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy powinny być złożone na oddzielnych
formularzach.
W przypadku dokonywania Zapisu przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych należy wskazać, na rzecz którego
z zarządzanych przez to towarzystwo funduszy zapis jest składany.
Na dowód przyjęcia zapisu subskrybent otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza Zapisu.
Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza Zapisu ponosi subskrybent.
Zapis na Akcje Oferowane dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu będzie nieważny.
Osoba zapisująca się powinna okazać w miejscu przyjmowania zapisów:
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dokument tożsamości - osoba fizyczna,



aktualny wypis z właściwego rejestru lub jego odpowiednika - osoba prawna,



akt zawiązania jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej lub inny dokument, z którego wynika
umocowanie do składania oświadczeń woli - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Osoby składające zapis w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
obowiązane są przedstawić w miejscu przyjmowania zapisów właściwe dokumenty zaświadczające o ich uprawnieniach do
reprezentowania tych podmiotów oraz winny okazać dowód osobisty lub paszport.
Dla ważności Zapisu wymagane jest, w terminie przyjmowania Zapisów, złożenie właściwie i w pełni wypełnionych trzech
formularzy Zapisu przez osobę uprawnioną lub jej pełnomocnika oraz opłacenie Zapisu zgodnie z zasadami opisanymi
w Prospekcie.
Miejsce przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane
Osoby uprawnione do zapisania się na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru mogą dokonywać zapisów na Akcje
Oferowane w domach maklerskich lub bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, na
których mają zapisane Jednostkowe Prawa Poboru. W przypadku osób uprawnionych posiadających Jednostkowe Prawa
Poboru zapisane na rachunkach prowadzonych przez banki powiernicze zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane
zgodnie z zasadami banku powierniczego. W przypadku osób uprawnionych posiadających Jednostkowe Prawa Poboru
zapisane na rachunkach zbiorczych zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane zgodnie z zasadami obowiązującymi
w podmiocie prowadzącym rachunek zbiorczy.
Osoby uprawnione do złożenia Zapisów Dodatkowych mogą składać zapisy na Akcje Oferowane w domach maklerskich lub
bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych, w których na rachunkach papierów wartościowych miały zapisane
Akcje Istniejące na koniec Dnia Prawa Poboru. W przypadku osób uprawnionych, które miały zapisane Akcje Istniejące na
koniec Dnia Prawa Poboru na rachunkach prowadzonych przez banki powiernicze, zapisy na Akcje Oferowane mogą być
składane zgodnie z zasadami banku powierniczego. W przypadku osób uprawnionych posiadających Akcje Istniejące na
koniec Dnia Prawa Poboru zapisane na rachunkach zbiorczych zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane zgodnie
z zasadami obowiązującymi w podmiocie prowadzącym rachunek zbiorczy.
Przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych nie jest ograniczone wyłącznie do
rachunków prowadzonych przez Oferującego.
W przypadku wytypowania przez Zarząd, wyłącznie spośród dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub posiadaczy
Jednostkowych Praw Poboru, Inwestorów, którym zaoferowane zostaną Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Zapisów
Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, zapisy takie będą przyjmowane wyłącznie przez Oferującego – w jego punktach
obsługi klientów w Krakowie przy ul. Królewskiej 57 lub w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, chyba, że Oferujący ustali
z danym Inwestorem inny tryb lub miejsce przyjęcia zapisu na Akcje Oferowane.
Działanie przez pełnomocnika
Subskrybent może działać za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika.
Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w domu maklerskim przyjmującym zapis
wystawione przez subskrybenta pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie pisemnej.
Szczegółowe zasady działania przez pełnomocnika określają procedury domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje
Oferowane.
W przypadku braku takich procedur należy stosować zasady opisane w niniejszym punkcie.
Pełnomocnictwo powinno być wystawione w formie aktu notarialnego albo zawierać podpis mocodawcy uwierzytelniony
notarialnie albo zostać sporządzone w obecności upoważnionego pracownika domu maklerskiego, który potwierdza ten fakt
swoim podpisem.
W przypadku, gdy pełnomocnikiem Inwestora jest dom maklerski z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie jest
wymagane notarialne uwierzytelnienie dokumentu pełnomocnictwa. W takim przypadku dane mocodawcy potwierdza
upoważniony pracownik domu maklerskiego – pełnomocnika.
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Pełnomocnictwo udzielane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej musi być uwierzytelnione przez właściwy terytorialnie
polski urząd konsularny, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska.
Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku innym niż polski musi zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na
język polski.
Ponadto pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane dotyczące osoby pełnomocnika i subskrybenta:


dla osób fizycznych (rezydenci lub nierezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego): imię, nazwisko, adres, numer
dowodu osobistego i numer PESEL bądź numer paszportu;



rezydenci będący osobami prawnymi: firmę, siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym
osoba prawna jest zarejestrowana, numer REGON;



nierezydenci będący osobami prawnymi: nazwę, adres, numer lub oznaczenie właściwego rejestru lub jego
odpowiednika.

Oprócz pełnomocnictwa osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić następujące
dokumenty:


dowód osobisty lub paszport (osoba fizyczna – rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego), paszport (osoba
fizyczna – nierezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego);



wyciąg z właściwego rejestru pełnomocnika (osoba prawna – rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego);



wyciąg z właściwego dla siedziby pełnomocnika rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe
dane o pełnomocniku, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna – nierezydent). Jeżeli przepisy prawa lub umowy międzynarodowej,
której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg powinien być uwierzytelniony przez
właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język
polski;



wyciąg z właściwego rejestru subskrybenta (osoba prawna – rezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego);



wyciąg z właściwego dla siedziby subskrybenta rejestru lub inny dokument urzędowy zawierający podstawowe
dane o subskrybencie, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób
uprawnionych do reprezentacji (osoba prawna – nierezydent w rozumieniu Prawa Dewizowego). Jeżeli przepisy
prawa lub umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska nie stanowią inaczej, ww. wyciąg
powinien być uwierzytelniony przez właściwy terytorialnie polski urząd konsularny i następnie przetłumaczony
przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Liczba pełnomocnictw posiadanych przez jedną osobę nie jest ograniczona.
Działanie na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w innej formie niż opisane powyżej jest dopuszczalne jedynie po
zaakceptowaniu przez Oferującego.

5.1.4

Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach oferta może zostać wycofana lub
zawieszona oraz czy wycofanie może wystąpić po rozpoczęciu obrotu

Odwołanie Oferty
Odwołanie Oferty może nastąpić w dowolnym czasie, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po rozpoczęciu okresu
przyjmowania zapisów, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji Oferowanych.
Do czasu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane Emitent może odstąpić od Oferty z powodów, które obejmują
w szczególności (lecz nie są ograniczone do): (i) wystąpienie zdarzeń potencjalnie zmniejszających prawdopodobieństwo,
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że wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte w ramach Oferty, lub zdarzeń, które mogą prowadzić do zwiększenia ryzyka
inwestycyjnego dla osób składających zapisy na Akcje Oferowane; (ii) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami
wartościowymi na GPW (iii) istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju (iv) istotna
zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub w innych krajach, (v) istotna negatywna zmiana w zakresie
działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Grupy Emitenta, (vi) istotna
negatywna zmiana mająca wpływ na działalność Grupy Emitenta lub poniesienie istotnej szkody przez Grupę Emitenta lub
istotne zakłócenie jej działalności.
Po rozpoczęciu zapisów na Akcje Oferowane (i planowanym rozpoczęciu notowania Jednostkowych Praw Poboru) do dnia
przydziału Akcji Oferowanych Emitent może odstąpić od Oferty może nastąpić tylko w sytuacjach nadzwyczajnych
niezależnych od Spółki, do których zalicza się w szczególności: (i) zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami
wartościowymi na GPW (ii) istotna zmiana sytuacji gospodarczej lub politycznej w Polsce lub w innym kraju (iii) istotna
zmiana sytuacji na rynkach finansowych w Polsce lub w innych krajach, (iv) istotna negatywna zmiana w zakresie
działalności, zarządzania, sytuacji finansowej, kapitałów własnych lub wyników operacyjnych Grupy Emitenta, (v) istotna
negatywna zmiana mająca wpływ na działalność Grupy Emitenta lub poniesienie istotnej szkody przez Grupę Emitenta lub
istotne zakłócenie jej działalności.
Informacja na temat odstąpienia od Oferty dokonanego przed publikacją Prospektu będzie podana do wiadomości publicznej
w drodze raportu art. 17 Rozporządzenia MAR.
Natomiast informacja na temat odstąpienia od Oferty dokonanego po opublikowaniu Prospektu, będzie podana do
wiadomości publicznej w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w taki sam sposób, w jaki opublikowany został Prospekt,
tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie
art. 17 Rozporządzenia MAR.
Zawieszenie Oferty
Do czasu rozpoczęcia zapisów na Akcje Oferowane Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty oraz zrezygnować
z ubiegania się o dopuszczenie Jednostkowych Praw Poboru lub Praw do Akcji i Akcji Oferowanych do obrotu na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, bez podawania przyczyny.
Od dnia rozpoczęcia okresu zapisów na Akcje Oferowane zgodnie z Ofertą do dnia przydziału Akcji Oferowanych, Emitenta
może zawiesić Ofertę, oraz zrezygnować z ubiegania się o dopuszczenie Jednostkowych Praw Poboru lub Praw do Akcji
i Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW, jedynie z ważnego
powodu.
W opinii Spółki, do ważnych powodów zalicza się w szczególności: podejrzenie zdarzenia, które mogą ograniczyć szansę na
to, że w ramach Oferty nie dojdzie do objęcia wszystkich Akcji Oferowanych lub, jeśli w opinii Spółki, nastąpił wzrost ryzyka
inwestycyjnego dla nabywców Akcji Oferowanych.
Oferta może zostać zawieszona bez równoczesnego podania nowych dat jej przeprowadzenia. Decyzja o wznowieniu Oferty
zostanie jednak podjęta w czasie pozwalającym na zakończenie Oferty zgodnie z prawem, szczególnie z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.
Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, informacja
na ten temat będzie podana do wiadomości publicznej w formie Aneksu, w trybie art. 51 ust. 5 Ustawy o Ofercie, w taki sam
sposób, w jaki opublikowany został Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej
Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.
Skutki dotyczące Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w przypadku odwołania lub zawieszenia Oferty
W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie z już przekazanych zapisów staną się
nieważne.
W przypadku zawieszenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, wszystkie dokonane zapisy pozostaną ważne,
jednakże osoby, które złożyły zapisy, będą miały prawo do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w ciągu
dwóch dni roboczych od daty udostępnienia Aneksu.
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Wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu, a Inwestor dokonujący wpłaty w przypadku:
(i)

odstąpienia przez Spółkę od Oferty lub

(ii) w przypadku zawieszenia Oferty
nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku
z subskrybowaniem Akcji Oferowanych lub ceny nabycia Jednostkowych Praw Poboru na rynku wtórnym.
Zwrot dokonanych wpłat na Akcje Oferowane objęte zapisami, co do których uchylono się od skutków złożonego
oświadczenia woli w związku z zawieszeniem Oferty, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta
w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków złożonego oświadczenia
woli. W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu notowania Jednostkowych Praw Poboru, Inwestorzy, którzy nabyli
Jednostkowe Prawa Poboru na rynku wtórnym, nie będą mogli zrealizować przysługującego im prawa poboru polegającego
na złożeniu zapisu na Akcje Oferowane. Tym samym Inwestor nie zrealizuje zakładanego przez siebie celu inwestycyjnego
polegającego na objęciu Akcji Oferowanych, które mogłyby zostać mu przydzielone. Ponadto, wskazani Inwestorzy, nie będą
uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu zainwestowanych środków na nabycie Jednostkowych Praw
Poboru, w tym kosztów poniesionych w związku z ich nabyciem na rynku wtórnym. W takim wypadku opisami Inwestorzy
poniosą stratę finansową wynikającą z braku możliwości odzyskania wskazanych powyżej zainwestowanych już środków
finansowych.
W przypadku odstąpienia od Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Inwestorzy, którzy złożyli
zapis i opłacili Akcje Oferowane otrzymają zwrot dokonanych wpłat na Akcje Oferowane. Zwrot ten nastąpi zgodnie
z dyspozycją wskazaną przez Inwestora w formularzu zapisu w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji
o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty podanej do publicznej wiadomości w trybie art. 49 ust. 1b Ustawy o Ofercie, w taki
sam sposób, w jaki opublikowany został Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie
Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.
Przeprowadzenie Oferty w innym terminie
Emitent zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Oferty w innym terminie lub jedynie zmiany
poszczególnych terminów Oferty na zasadach opisanych w punktach Ewentualną decyzję o przeprowadzeniu Oferty
w innym terminie podejmie Zarząd, a informacja o ewentualnej zmianie terminów Oferty zostanie przekazana w formie
Komunikatu Aktualizującego, w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie, w sposób w jaki został udostępniony niniejszy
Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu
w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.

5.1.5

Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych
kwot inwestorom

Podstawą przydziału Akcji Oferowanych będzie złożenie i opłacenie Zapisu zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie.
Zapisy Podstawowe
W ramach Zapisów Podstawowych nie występuje możliwość dokonania redukcji zapisów. Inwestorom, którzy złożą Zapis lub
Zapisy Podstawowe zostanie przydzielona liczba Akcji Oferowanych wynikająca ze złożonego przez nich zapisu, pod
warunkiem, że został on wypełniony, opłacony i złożony na podstawie właściwej liczby posiadanych przez Inwestora JPP
oraz innych warunków wskazanych w niniejszym Prospekcie.
Zapisy Dodatkowe
Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru zostaną przeznaczone na realizację Zapisów Dodatkowych
złożonych przez Akcjonariuszy. Jeśli Zapisy Dodatkowe opiewać będą na większą liczbę Akcji Oferowanych niż pozostająca
do objęcia, przydział dokonany zostanie zgodnie z zasadą proporcjonalnej redukcji zapisów. Ułamkowe części Akcji
Oferowanych nie będą przydzielane. Emitent nie będzie przydzielał również Akcji Oferowanych kilku osobom łącznie. Akcje
Oferowane nieprzydzielone w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone po jednej Akcji Oferowanej kolejno Inwestorom,
którzy złożyli Zapisy Dodatkowe na największą liczbę Akcji Oferowanych. W przypadku, gdy zgodnie z powyższą zasadą, do
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przydziału jednej Akcji Oferowanych kwalifikowałyby się co najmniej dwa Zapisy Dodatkowe (opiewające na tą samą liczbę
Akcji Oferowanych), akcja ta zostanie przydzielona losowo za pośrednictwem systemu informatycznego obsługującego
przydział.
Zapisy w odpowiedzi na Zaproszenie Zarządu
Jeżeli nie wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte w wykonaniu Zapisów Podstawowych lub Zapisów Dodatkowych,
Zarząd będzie mógł zaoferować nieobjęte Akcje Oferowane wytypowanym przez siebie, wyłącznie spośród
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub posiadaczy Jednostkowych Praw Poboru, Inwestorom. W takim przypadku
przydział zostanie dokonany według uznania Zarządu.
Sposób zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom
W przypadku przydzielenia mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż wynikająca z Zapisu Dodatkowego, złożenia przez
Inwestora nieważnego zapisu, opłacenia przez Inwestora większej kwoty niż wynikająca ze złożonego zapisu, złożenia
i opłacenia przez Inwestora zapisu na większą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z zapisów niniejszego Prospektu lub
innej przyczyny powodującej konieczność zwrotu części lub całości wpłaconej kwoty, środki te zostaną zwrócone w formie
jaką Inwestor wskazał w formularzu zapisu. Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania przydziału Akcji
Oferowanych.
Zwroty kwot następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków poniesionych przez Inwestora
w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym kosztów nabycia JPP na rynku wtórnym.
Zwrot środków wpłaconych na Akcje Oferowane, w przypadku uchylenia się przez Inwestora od skutków prawnych zapisu na
podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu,
w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli.
Zwroty kwot następują bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu innych wydatków poniesionych przez Inwestora
w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych, w tym kosztów nabycia JPP na rynku wtórnym.
Zwrot środków przypadku niedojścia emisji do skutku
W przypadku wystąpienia zdarzenia powodującego niedojście do skutku emisji Akcji Oferowanych po rozpoczęciu notowań
PDA, niezwłocznie po przekazaniu przez Emitenta do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku,
Emitent niezwłocznie wystąpi o zakończenie notowań PDA na GPW. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz
posiadaczy PDA wg stanu na ostatni dzień notowań PDA. Kwota zwracanych wpłat stanowić będzie iloczyn liczby PDA
znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora oraz Ceny Emisyjnej.

5.1.6

Szczegółowe informacje na temat minimalnej lub maksymalnej wielkości zapisu
(wyrażonej jako liczba papierów wartościowych lub łączna kwota przeznaczona na
inwestycję)

Minimalna wielkość zapisu na Akcje Oferowane to 1 Akcja Oferowana.
W przypadku Zapisu Podstawowego maksymalna wielkość zapisu może zostać złożona przez Inwestora w liczbie całkowitej
wynikającej z zaokrąglonego w dół iloczynu posiadanych przez niego JPP i Współczynnika.
W przypadku Zapisu Dodatkowego maksymalna wielkość zapisu jest równa maksymalnej liczbie Akcji Oferowanych.
Maksymalna wielkość zapisu w odpowiedzi na Zaproszenia Zarządu będzie równa ilości Akcji Oferowanych wskazanych
w Zaproszeniu Zarządu.

5.1.7

Wskazanie terminu, w którym możliwe jest wycofanie zapisu

Złożony zapis jest nieodwołalny, a Inwestor go składający jest nim związany do dnia zapisania przydzielonych mu Akcji
Oferowanych na jego rachunku papierów wartościowych, chyba że wcześniej zostanie opublikowany Aneks, ogłoszone
odstąpienie od Oferty lub niedojście emisji do skutku.
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W przypadku opublikowania przez Spółkę Aneksu po rozpoczęciu subskrypcji Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed
udostępnieniem Aneksu, będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów w terminie dwóch dni roboczych
od dnia opublikowania Aneksu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez złożenie w dowolnym
z punktów obsługi klienta domu maklerskiego lub banku prowadzącego rachunki papierów wartościowych, w którym został
złożony zapis na Akcje Oferowane, odpowiedniego pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
Inwestor, któremu nie przydzielono Akcji Oferowanych przestaje być związany zapisem z chwilą dokonania przydziału Akcji
Oferowanych.

5.1.8

Sposób i terminy wnoszenia wpłat na papiery wartościowe oraz dostarczenie
papierów wartościowych

Zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru (Zapisy Podstawowe) oraz Zapisy Dodatkowe powinny zostać
opłacone w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Oferowanych objętych danym zapisem i Ceny Emisyjnej powiększonej
o ewentualne opłaty i prowizje biur maklerskich lub banków przyjmujących Zapisy.
Zapis na Akcje Oferowane musi być w pełni opłacony najpóźniej do chwili złożenia Zapisu.
Wpłata na Akcje Oferowane powinna zostać dokonana w środkach pieniężnych na zasadach obowiązujących w domu
maklerskim lub banku prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy przyjmujący Zapis.
Dopuszcza się wszelkie formy płatności, pod warunkiem zaakceptowania ich przez podmiot przyjmujący Zapis,
w szczególności dopuszcza się następujące formy opłacenia Zapisu:


gotówką, w złotych polskich, w domu/biurze maklerskim przyjmującym zapis (o ile ono prowadzi obsługę kasową),



przelewem bankowym, w złotych polskich, na właściwy rachunek domu/biura maklerskiego przyjmującego zapis.

Skutkiem prawnym niedokonania przez Inwestora pełnej wpłaty na Akcje Oferowane w terminie określonym w Prospekcie
będzie nieważność Zapisu. W przypadku opłacenia Zapisu w części, Zapis ten będzie nieważny, a Inwestorowi nie będą
przydzielone żadne Akcje Oferowane, również w części, w której zostały opłacone.
Dyspozycja deponowania
Składając zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru lub Zapis Dodatkowy, Inwestor nie składa dyspozycji
deponowania, gdyż po wykonaniu posiadanych Jednostkowych Praw Poboru przydzielone Akcje Oferowane zostaną
automatycznie zapisane na rachunku papierów wartościowych, z którego wykonane zostały Jednostkowe Prawa Poboru,
a w przypadku Zapisu Dodatkowego na rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane były Akcje Istniejące w Dniu
Prawa Poboru.
W przypadku Akcji Oferowanych nieobjętych w wykonaniu Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych, które zostały
następnie przydzielone Inwestorom wedle uznania Zarządu, Akcje Oferowane zasilą rachunki papierów wartościowych tych
Inwestorów wskazane w złożonych dyspozycjach deponowania.
Dodatkowe informacje dotyczące wpłat
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy AML firma inwestycyjna lub bank powierniczy – jako instytucja obowiązaną w rozumieniu tej
ustawy – przeprowadzając transakcję, której równowartość przekracza 15 000 euro, ma obowiązek zarejestrować taką
transakcję również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności
wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia
obowiązku rejestracji. Ponadto instytucja obowiązana w świetle Ustawy AML, zobowiązana jest do identyfikacji swoich
klientów zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie, a także do tego, by niezwłocznie zawiadomić na piśmie
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcji, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ma ona
związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu Karnego przekazując wszystkie
posiadane dane. Szczegółowe zasady w tym zakresie są określone w Ustawie AML.
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Rejestr transakcji której równowartość przekracza 15 000 EUR (oraz dokumenty dotyczące zarejestrowanych transakcji)
przechowywany jest przez podmiot przeprowadzający taką transakcję przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym transakcje zostały zarejestrowane.
W przypadku konieczności dokonywania wpłat na Akcje Oferowane z wykorzystaniem rachunków bankowych wskazuje się,
że bank, zgodnie z art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności
dla celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu Karnego.
Pracownik banku, który wbrew swoim obowiązkom nie zawiadamia o okolicznościach wymienionych w art. 106 ust. 1 Prawa
Bankowego, ponosi odpowiedzialność porządkową, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej, jeżeli czyn wypełnia znamiona
przestępstwa.
Zgodnie z art. 108 Prawa Bankowego bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć z wykonania
w dobrej wierze obowiązków określonych w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego. W takim przypadku, jeżeli okoliczności,
o których mowa w art. 106 ust. 1 Prawa Bankowego, nie miały związku z przestępstwem lub ukrywaniem działań
przestępczych, odpowiedzialność za szkodę wynikłą ze wstrzymania czynności bankowych ponosi Skarb Państwa.
Zwraca się uwagę Inwestorów, że wpłaty na Akcje Oferowane dokonywane przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą powinny być zgodne z zasadami określonymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie
działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 584).

5.1.9

Szczegółowy opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości
wraz ze wskazaniem daty, kiedy to nastąpi

Informacja o zakończeniu subskrypcji
Informację o dojściu Oferty do skutku oraz o liczbie subskrybowanych Akcji Oferowanych Emitent poda do publicznej
wiadomości – niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych – w sposób w jaki został udostępniony niniejszy
Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu
w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.
Informacja o niedojściu Oferty do skutku
W przypadku niedojścia Oferty do skutku, informacja ta zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób w jaki
został udostępniony niniejszy Prospekt, tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej
Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.

5.1.10

Procedura wykonania prawa pierwokupu, zbywalności praw do subskrypcji
papierów wartościowych oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji
papierów wartościowych, które nie zostały wykonane

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru odbywać się będzie zgodnie z regulacjami GPW. Intencją Spółki jest, aby obrót
Jednostkowymi Prawami Poboru rozpoczął się niezwłocznie po Dniu Prawa Poboru (czyli po dniu 30 listopada 2016 r.)
i trwał od 5 do 7 grudnia 2016 r. Terminarz obrotu prawem poboru zostanie określony w komunikacie Zarządu GPW.
Niezależnie od harmonogramu notowania Jednostkowych Praw Poboru obrót tymi prawami poboru może mieć miejsce także
w drodze czynności cywilnoprawnych zawieranych poza rynkiem regulowanym, z zachowaniem procedur obowiązujących
w firmach inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych stron transakcji.
Niewykonane Jednostkowe Prawo Poboru wygasa wraz z zakończeniem przyjmowania Zapisów.
Zgodnie z § 19 Regulaminu GPW akcje nowej emisji Emitenta, którego akcje są już notowane na GPW, są po spełnieniu
określonych kryteriów, dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego w uproszczonym trybie, poprzez złożenie wniosku
o ich wprowadzenie do obrotu giełdowego. W ocenie Zarządu, w odniesieniu do Akcji Oferowanych wszystkie te warunki
zostaną dochowane.
Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach w KDPW
zostały zapisane PDA w liczbie odpowiadającej ilości przydzielonych Akcji Oferowanych.
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Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Oferowane były notowane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, tj. na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW w IV kwartale 2016 roku. Termin notowania Akcji
Oferowanych na GPW zależy jednak głównie od terminu rejestracji przez Sąd Rejestrowy Akcji Oferowanych. Z tego
względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Oferowanych na GPW. Zarząd nie może zagwarantować,
że notowanie Akcji Oferowanych rozpocznie się w planowanym terminie. W związku z powyższym, Emitent zamierza
wystąpić do GPW z wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie PDA do obrotu na rynku regulowanym. Intencją Zarządu
jest, by PDA zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w terminie kilku dni roboczych po przydziale Akcji Oferowanych.
Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy Akcji Oferowanych, Emitent złoży do KDPW wniosek o zarejestrowanie Akcji
Oferowanych oraz do GPW o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego.
Zarząd nie może również zagwarantować, że Sąd Rejestrowy zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego.
W przypadku gdy zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych, emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku.
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych po wprowadzeniu PDA do obrotu giełdowego, Inwestorzy
posiadający PDA na rachunku papierów wartościowych otrzymają zwrot środków pieniężnych (bez odsetek) w kwocie
odpowiadającej iloczynowi liczby PDA i Ceny Emisyjnej.

5.2

Zasady dystrybucji i przydziału

5.2.1

Rodzaje inwestorów, którym oferowane są papiery wartościowe.

Oferta kierowana jest do dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta, a także do Inwestorów, którzy nabędą Jednostkowe
Prawa Poboru na rynku wtórnym.

5.2.2

Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających,
nadzorczych lub administracyjnych emitenta co do uczestnictwa w subskrypcji
w ramach oferty

Emitent zwrócił się do wszystkich wskazanych w poniższej tabeli podmiotów z zapytaniem odnośnie do zamiarów ich
uczestnictwa w Ofercie.

Zamiar uczestnictwa w Ofercie

Zamiar objęcia ponad 5% akcji
oferowanych w ramach Oferty

Getin Noble Bank S.A.

Emitent nie posiada wiedzy w tym
zakresie

Emitent nie posiada wiedzy w tym
zakresie

Idea Expert S.A.

Emitent nie posiada wiedzy w tym
zakresie

Emitent nie posiada wiedzy w tym
zakresie

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK

Emitent nie posiada wiedzy w tym
zakresie

Emitent nie posiada wiedzy w tym
zakresie

METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny (d. AMPLICO OFE)

Emitent nie posiada wiedzy w tym
zakresie

Emitent nie posiada wiedzy w tym
zakresie

Przemysław Guberow

NIE

NIE

Helena Kamińska

NIE

NIE

Magdalena Łukaszewicz

NIE

NIE

Paweł Komar

NIE

NIE

Podmiot
Znaczny Akcjonariusz

Członkowie Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej
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dr Leszek Czarnecki

NIE

NIE

Aneta Skrodzka-Książek

NIE

NIE

Remigiusz Baliński

NIE

NIE

Małgorzata Szturmowicz

NIE

NIE

Izabela Lubczyńska

NIE

NIE

Jacek Lisik

NIE

NIE

Satnisław Wlazło

NIE

NIE

Tobiasz Bury

NIE

NIE

Źródło: Emitent
Informacje przedstawione w powyższej tabeli bazują na oświadczeniach złożonych przez powyższe osoby i spółki.

5.2.3

Procedura zawiadamiania subskrybentów o liczbie przydzielonych papierów wraz
ze wskazaniem, czy dopuszczalne jest rozpoczęcie obrotu przed dokonaniem
zawiadomienia

Informację dotyczącą liczby przydzielonych inwestorowi Akcji Oferowanych każdy Inwestor będzie mógł uzyskać w firmie
inwestycyjnej, w której dokonał złożenia zapisu na Akcje Oferowane lub w innym trybie ustalonym bezpośrednio pomiędzy
inwestorem a podmiotem przyjmującym Zapis. Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, zdematerializowane PDA
zostaną zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów w liczbie odpowiadającej przydzielonym im
Akcjom Oferowanym.
Rozpoczęcie obrotu przydzielonymi papierami wartościowymi możliwe jest od momentu ich zapisania na rachunku papierów
wartościowych Inwestora. Do rozpoczęcia obrotu nie jest niezbędne dokonanie zawiadomienia o liczbie przydzielonych Akcji
Oferowanych.

5.3
5.3.1

Cena
Określenie spodziewanej ceny oferowanych papierów wartościowych lub metoda
określania ceny i procedura jej podania do publicznej wiadomości. Należy
wskazać kwotę kosztów i podatków, które ponosi inwestor zapisujący się na
papiery wartościowe lub je nabywający

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych nie została ustalona. Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Zarząd do określenia
ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.
Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty na poziomie 35 mln zł. Wysokość
wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona w szczególności od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
przydzielonych w ramach Oferty, Ceny Emisyjnej oraz sytuacji rynkowej w czasie Oferty.
Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych, zostanie przekazana, w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, do
KNF oraz podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie
na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia
MAR, najpóźniej w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty w punkcie 5.1.3 Części IV Prospektu.
Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej osobie, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej
wiadomości informacji o ostatecznej cenie oferowanych papierów wartościowych, przysługuje uprawnienie do uchylenia się
od skutków prawnych złożonego zapisu przez złożenie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej
dane papiery wartościowe oświadczenia na piśmie w terminie dwóch dni roboczych od przekazania do wiadomości
publicznej tej informacji. Należy zauważyć, że zgodnie z harmonogramem Oferty nie przewiduje się, aby rozpoczęcie
przyjmowania Zapisów nastąpiło przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o Cenie Emisyjnej. Dlatego też
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nie przewiduje się, aby w przypadku Oferty inwestorom przysługiwało uprawnienie do uchylenia się, na podstawie art. 54 ust.
1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, od skutków prawnych złożonego Zapisu.
Stosownie do art. 436 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, cena emisyjna Akcji Oferowanych nieobjętych Zapisami, które
zostaną zaoferowane przez Zarząd wybranym podmiotom, nie może być niższa niż cena emisyjna Akcji Oferowanych.
Emitent nie przewiduje zróżnicowania ceny emisyjnej dla Akcji Oferowanych, obejmowanych w wykonaniu Jednostkowych
Praw Poboru i dla Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane wybranym podmiotom.
Oprócz opłacenia ceny emisyjnej Akcjonariusz bądź Inwestor składający Zapis może być obowiązany do uiszczenia
dodatkowych opłat bądź kosztów związanych z realizacją oraz rozliczeniem złożonego Zapisu oraz zapisaniem PDA oraz
Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym danego Akcjonariusza bądź Inwestora.
Wysokość tych opłat bądź kosztów będzie uzależniona od obowiązujących w tym zakresie uregulowań dotyczących opłat
i kosztów firmy inwestycyjnej pośredniczącej w złożeniu zapisu na Akcje Oferowane, realizacji oraz rozliczeniu takiego
zapisu oraz zapisaniem PDA oraz Akcji Oferowanych na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
Informacje dotyczące opodatkowania znajdują się w pkt. 4.9 Części IV Prospektu.

5.3.2

Zasady podania do publicznej wiadomości ceny papierów wartościowych
w ofercie

Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej Akcji Oferowanych, zostanie przekazana, w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, do
KNF oraz podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie
na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia
MAR, najpóźniej w terminie wskazanym w harmonogramie Oferty w punkcie 5.1.3 Części IV Prospektu.

5.3.3

Podstawy ceny emisyjnej w przypadku ograniczenia lub cofnięcia prawa poboru

Prawo pierwokupu Akcji Oferowanych dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki nie zostało ograniczone.

5.4
5.4.1

Plasowanie i gwarantowanie
Nazwa i adres koordynatora(-ów) całości i poszczególnych części oferty oraz,
w zakresie znanym emitentowi lub oferentowi, podmiotów zajmujących się
plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta

Koordynatorem Oferty jest Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208
Warszawa.
Oferta zostanie przeprowadzona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4.2

Nazwa i adres agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi
depozytowe w każdym kraju

Podmiotem świadczącym usługi depozytowe w Rzeczypospolitej Polskiej jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4.

5.4.3

Nazwa i adres podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji oraz
podmiotów, które podjęły się plasowania oferty

Na Datę Prospektu Emitent nie zawarł umowy z podmiotem, który podjąłby się gwarantowania emisji Akcji Oferowanych.
NWZ Spółki upoważniło Zarząd do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli uzna to za
stosowne. Na Datę Prospektu Zarząd nie zamierza zawierać umowy o gwarantowanie emisji Akcji Oferowanych.
Plasowaniem emisji rozumianym jako przyjmowanie Zapisów Podstawowych zajmą się podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych, na których w dniu złożenia Zapisu są zapisane JPP. W przypadku Inwestorów posiadających JPP
Open Finance S.A.

139

Część IV. Dokument ofertowy
zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w bankach depozytariuszach, plasowanie Akcji
Oferowanych może mieć również miejsce w firmach inwestycyjnych realizujących zlecenia klientów banków depozytariuszy.
Plasowaniem emisji rozumianym jako przyjmowanie Zapisów Dodatkowych zajmą się podmioty prowadzące rachunki
papierów wartościowych, na których w Dniu Prawa Poboru zapisane były Akcje Istniejące. W przypadku Akcjonariuszy
posiadających Akcje Istniejące zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych w bankach
depozytariuszach, plasowanie Akcji Oferowanych może mieć również miejsce w firmach inwestycyjnych realizujących
zlecenia klientów banków depozytariuszy.
Plasowaniem emisji rozumianym jako przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nie objęte w ramach Zapisów
Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach odpowiedzi na Zaproszenie Zarządu zajmie się Oferujący.
Ogólna kwota kosztów, jakie Spółka poniesie z tytułu plasowania emisji Akcji Oferowanych nie jest znana na Datę Prospektu
i będzie zależała od liczby objętych Akcji Oferowanych i Ceny Emisyjnej. Przy założeniu wpływów brutto z Oferty na
poziomie 35 mln zł kwota prowizji Oferującego za plasowanie Akcji Oferowanych wyniesie 87,5 tys. zł.

5.4.4

Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji

Na Datę Prospektu Emitent nie zawarł umowy z podmiotem, który podjąłby się gwarantowania emisji Akcji Oferowanych.

6 DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA
DOTYCZĄCE OBROTU

6.1

Wskazanie czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem
wniosku o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na
rynku regulowanym lub innych rynkach równoważnych

Emitent zamierza na podstawie niniejszego Prospektu ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na runku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW:


54 356 663 Jednostkowych Praw Poboru



nie więcej niż 20 000 000 Praw do Akcji,



nie więcej niż 20 000 000 Akcji Oferowanych,

Obrót Jednostkowymi Prawami Poboru odbywać się będzie zgodnie z regulacjami GPW. Intencją Spółki jest, aby obrót
Jednostkowymi Prawami Poboru rozpoczął się niezwłocznie po Dniu Prawa Poboru (czyli po dniu 30 listopada 2016 r.)
i trwał od 5 do 7 grudnia 2016 r. Terminarz obrotu prawem poboru zostanie określony w komunikacie Zarządu GPW.
Emitent dołoży wszelkich starań, aby niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych, na rachunkach w KDPW
zostały zapisane PDA w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Akcji Oferowanych.
Zamiarem Emitenta jest, aby Akcje Oferowane były notowane na rynku oficjalnych notowań giełdowych, tj. na rynku
regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW w IV kwartale 2016 roku. Termin notowania Akcji
Oferowanych na GPW zależy jednak głównie od terminu rejestracji przez Sąd Rejestrowy Akcji Oferowanych. Z tego
względu Emitent ma ograniczony wpływ na termin notowania Akcji Oferowanych na GPW. Zarząd nie może zagwarantować,
że notowanie Akcji Oferowanych rozpocznie się w planowanym terminie. W związku z powyższym, Emitent zamierza
wystąpić do GPW z wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie PDA do obrotu na rynku regulowanym. Intencją Zarządu
jest, by PDA zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w terminie kilku dni roboczych po przydziale Akcji Oferowanych.
Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy Akcji Oferowanych, Emitent złoży do KDPW wniosek o zarejestrowanie Akcji
Oferowanych oraz do GPW o wprowadzenie ich do obrotu giełdowego.
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Zarząd nie może również zagwarantować, że Sąd Rejestrowy zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego.
W przypadku gdy zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych, emisja Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku.
W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Oferowanych po wprowadzeniu PDA do obrotu giełdowego, Inwestorzy
posiadający PDA na rachunku papierów wartościowych otrzymają zwrot środków pieniężnych (bez odsetek) w kwocie
odpowiadającej iloczynowi liczby PDA i Ceny Emisyjnej.
Jeżeli Sąd Rejestrowy odmówi zarejestrowania Akcji Oferowanych, w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się
postanowienia Sądu Rejestrowego ukaże się ogłoszenie o prawomocnej decyzji sądu odmawiającej zarejestrowania
podwyższenia kapitału zakładowego. W sytuacji niedojścia emisji Akcji Oferowanych do skutku posiadacze PDA otrzymają
jedynie zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora
oraz Ceny Emisyjnej. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez odsetek i odszkodowań w ciągu 14 dni od ukazania się
powyższego ogłoszenia.

6.2

Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do
obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe
oferowane lub dopuszczane do obrotu

Akcje Istniejące są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy) GPW w systemie
notowań ciągłych.
Akcje Istniejące są notowane pod kodem ISIN PLOPNFN00010.

6.3

Informacja na temat papierów wartościowych będących przedmiotem
subskrypcji lub plasowania jednocześnie lub prawie jednocześnie co
tworzone papiery wartościowe będące przedmiotem dopuszczenia do
obrotu na rynku regulowanym

Na Datę Prospektu poza Akcjami Oferowanymi, objętymi niniejszym Prospektem nie występuje jednoczesna lub prawie
jednoczesna subskrypcja lub plasowanie o charakterze prywatnym lub publicznym.

6.4

Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do
działań jako pośrednicy w obrocie na rynku wtórnym, zapewniających
płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania

Dnia 31 maja 2011 r. Emitent zawarł Noble Securities S.A. („Animator”) umowę o wykonywanie czynności animatora
Emitenta. Noble Securities S.A., przy działaniu w charakterze Animatora Emitenta dla Akcji Spółki, będzie kierował się
zasadami działania ustalonymi przez GPW dla animatorów rynku z uwzględnieniem odpowiedniej specyfiki związanej
z obrotem Akcjami Spółki.

7 UMOWY ZAKAZU SPRZEDAŻY AKCJI TYPU „LOCK-UP”
7.1

Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”

Emitent nie posiada wiedzy na temat umów ograniczenia sprzedaży Akcji Istniejących.
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8 KOSZTY EMISJI LUB OFERTY
8.1

Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowe koszty emisji lub oferty
ogółem

Zarząd zamierza pozyskać wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty na poziomie 35 mln zł. Wysokość
wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona w szczególności od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych
objętych w ramach Oferty, Ceny Emisyjnej oraz sytuacji rynkowej w czasie Oferty.
Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych objętych w ramach Oferty, Ceny Emisyjnej oraz łącznej wysokości kosztów Oferty
Szacowana wysokość kosztów Oferty wyniesie około 0,52 mln zł. i będą uwzględniać poniższe kategorie:
1.

koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztu doradztwa i oferowania (przy uwzględnieniu
wynagrodzenia Oferującego (ok. 430 tys. zł)

2.

koszty administracyjne i inne związane z emisją i Ofertą, w tym opłaty rejestracyjne na rzecz GPW i KDPW (ok. 90
tys. zł)

3.

podatek od czynności cywilnoprawnych (ok. 1 tys. zł) .

W oparciu o powyższe założenia oraz biorąc pod uwagę koszty Oferty, wskazane powyżej, Emitent oczekuje pozyskać
wpływy netto z emisji Akcji Oferowanych w wysokości około 34,5 mln zł.
Informacja na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej
wysokości kosztów Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty w sposób, w jaki został
udostępniony niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego
oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.
Emitent nie przewiduje wydatków na promocję Oferty oraz na wynagrodzenie subemitentów. Spółka nie będzie pobierać
żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota wpłacana przez inwestora przy składaniu
zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie
z regulacjami takiej firmy inwestycyjnej.
Informacja na temat rzeczywistych wpływów brutto i netto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej
wysokości kosztów Oferty zostanie przekazana do publicznej wiadomości po zakończeniu Oferty w sposób, w jaki został
udostępniony niniejszy Prospekt tj. przez opublikowanie na Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Oferującego
oraz w drodze raportu w trybie art. 17 Rozporządzenia MAR.

9 ROZWODNIENIE
9.1

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia
spowodowanego emisją lub ofertą

Spółka oferuje Akcje Oferowane z zachowaniem prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji Oferowanych przysługującego
dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Skala i wielkość rozwodnienia udziałów dotychczasowych akcjonariuszy Spółki uzależnione będą od liczby dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki, którzy złożą zapisy na Akcje Oferowane w wykonaniu przysługującego im prawa poboru, liczby
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, którzy zbędą przysługujące im Prawa Poboru, liczby dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, którzy obejmą dodatkowe Akcje Oferowane w wyniku złożenia Zapisu Dodatkowego na Akcje Oferowane oraz liczby
Akcji Oferowanych objętych przez podmioty niebędące dotychczas akcjonariuszami Spółki w związku z objęciem Akcji
Oferowanych w wyniku wykonania nabytych przez te podmioty Praw Poboru lub nabycia Akcji Oferowanych, które nie
zostały objęte zapisami w wykonaniu Praw Poboru oraz Zapisów Dodatkowych na Akcje Oferowane.
W tabelach poniżej zamieszczono informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Emitenta przed przeprowadzeniem
Oferty oraz spodziewanego natychmiastowego rozwodnienia po zakończeniu Oferty (w ujęciu liczbowym i procentowym)
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przy założeniu, że Oferta będzie obejmować 20.000.000 Akcji Oferowanych oraz, że wszystkie Akcje Oferowane zostaną
objęte w wykonaniu Prawa Poboru.
Zwraca się uwagę, iż przewidywana struktura kapitału zakładowego Emitenta po Ofercie – w przypadku skorzystania przez
Zarząd z upoważnienia udzielonego w Uchwale Emisyjnej i ustaleniu innej liczby Akcji Oferowanych – będzie inna niż
wskazana w tabelach poniżej.
Tabela: Struktura Akcjonariatu, z uwzględnieniem akcjonariuszy, z których każdy obecnie posiada 5% i więcej
w ogólnej liczbie głosów na WZ, przed przeprowadzeniem Oferty.
Liczba akcji

Udziały w kapitale
zakładowym

30 906 424

56,86%

30 906 424

56,86%

22 909 818

42,15%

22 909 818

42,15%

przez Idea Expert S.A.

7 996 606

14,71%

7 996 606

14,71%

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVI
VA BZ WBK

4 800 000

8,83%

4 800 000

8,83%

METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny
(d. AMPLICO OFE)

3 500 000

6,44%

3 500 000

6,44%

Pozostali

15 150 239

27,87%

15 150 239

27,87%

Razem

54 356 663

100,00%

54 356 663

100,00%

Wyszczególnienie
dr Leszek Czarnecki (pośrednio* poprzez
Getin Noble Bank S.A. i Idea Expert S.A.)
przez Getin Noble Bank S.A.

Liczba głosów
na WZ

Udział w ogólnej
liczbie głosów na WZ

* - wskazano podmioty posiadające powyżej 5% ogólnej liczby akcji,

Źródło: Emitent, stan na dzień 10 listopada 2016 r.

Tabela: Struktura Akcjonariatu, z uwzględnieniem akcjonariuszy, z których każdy obecnie posiada 5% i więcej
w ogólnej liczbie głosów na WZ, po przeprowadzeniu Oferty - założono że wszyscy dotychczasowi Akcjonariusze
wykonają przysługujące im prawa poboru obejmując wszystkie zaoferowane Akcje Oferowane proporcjonalnie do
liczby posiadanych Akcji Istniejących.
Liczba akcji

Udziały w kapitale
zakładowym

42 278 140

56,86%

42 278 140

56,86%

przez Getin Noble Bank S.A.

31 339 261

42,15%

31 339 261

42,15%

przez Idea Expert S.A.

10 938 879

14,71%

10 938 879

14,71%

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVI
VA BZ WBK

6 566 113

8,83%

6 566 113

8,83%

METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny
(d. AMPLICO OFE)

4 787 790

6,44%

4 787 790

6,44%

Pozostali

20 724 621

27,87%

20 724 621

27,87%

Razem

74 356 663

100,00%

74 356 663

100,00%

Wyszczególnienie

dr Leszek Czarnecki (pośrednio* poprzez
Getin Noble Bank S.A. i Idea Expert S.A.)

Liczba głosów
na WZ

Udział w ogólnej
liczbie głosów na WZ

* - wskazano podmioty posiadające powyżej 5% ogólnej liczby akcji,

Źródło: Emitent.
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Tabela: Struktura Akcjonariatu, z uwzględnieniem akcjonariuszy, z których każdy obecnie posiada 5% i więcej
w ogólnej liczbie głosów na WZ, po przeprowadzeniu Oferty - założono że żaden dotychczasowy Akcjonariusz nie
wykona przysługujących mu praw poboru.
Liczba akcji

Udziały w kapitale
zakładowym

30 906 424

41,57%

30 906 424

41,57%

22 909 818

30,81%

22 909 818

30,81%

7 996 606

10,75%

7 996 606

10,75%

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVI
VA BZ WBK

4 800 000

6,46%

4 800 000

6,46%

METLIFE Otwarty Fundusz Emerytalny
(d. AMPLICO OFE)

3 500 000

4,71%

3 500 000

4,71%

Pozostali

35 150 239

47,27%

35 150 239

47,27%

Razem

74 356 663

100,00%

74 356 663

100,00%

Wyszczególnienie
dr Leszek Czarnecki (pośrednio**
poprzez Getin Noble Bank S.A. i Idea
Expert S.A.)
przez Getin Noble Bank S.A.
przez Idea Expert S.A.

Liczba głosów
na WZ

Udział w ogólnej
liczbie głosów na WZ

** - wskazano podmioty posiadające powyżej 5% ogólnej liczby akcji,

Źródło: Emitent.

9.2

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia
spowodowanego ofertą w przypadku braku subskrypcji na nową ofertę

Zakładając, że w ramach Oferty wszystkie Akcje Oferowane zostaną objęte, maksymalne natychmiastowe rozwodnienie
udziału akcjonariusza, który nie wykona prawa objęcia Akcji Oferowanych wynikającego z jego Praw Poboru, w kapitale
zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, wyniesie 26,90%.
Przy uwzględnieniu powyższego założenia, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego
z emisji wszystkich Akcji Oferowanych, 54.356.663 Akcje Istniejące, które na Datę Prospektu reprezentowały 100% kapitału
zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, będą reprezentować 73,10% kapitału
zakładowego Spółki oraz uprawniać łącznie do 73,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wyszczególnienie

Akcje Istniejące
Akcje Oferowane
Akcje razem

Na Datę Prospektu

Po przeprowadzeniu Oferty

54 356 663

100%

54 356 663

73,10 %

__

__

20 000 000

26,90 %.

54 356 663

100,00%

74356663

100,00%

Źródło: Emitent
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10 INFORMACJE DODATKOWE
10.1 Opis zakresu działań doradców związanych z emisją
Informacje dotyczące doradców związanych z emisją oraz opis zakresu ich działań zostały przedstawione w pkt. 1 Części III
oraz pkt. 3.3 Części IV Prospektu.

10.2 Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez
biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport
W Części IV Prospektu nie zamieszczono żadnych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez biegłego
rewidenta, oraz odnośnie których sporządzili oni jakikolwiek raport lub opinię.

10.3 Dane na temat eksperta
W Części IV Prospektu nie zamieszczono raportów ani oświadczeń ekspertów.

10.4 Informacje od osób trzecich
W Części IV Prospektu nie zostały zamieszczone żadne informacje pochodzących od osób trzecich.
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DEFINICJE I SKRÓTY
Definicje i skróty zastosowanie w Prospekcie:
Alternatywny Pomiar Wyników

Alternatywny pomiar wyników w rozumieniu Wytycznych ESMA
dotyczących Alternatywnych Pomiarów Wyników

Akcje

Akcje Istniejące oraz Akcje Oferowane

Akcje Istniejące

Akcje zwykłe na okaziciela serii A, serii B, serii C, serii D Emitenta,
wyemitowane do Daty Prospektu.

Akcje Oferowane

Akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda
serii E Emitenta będące przedmiotem Oferty, emitowane na podstawie
Uchwały Emisyjnej

Akcjonariusz

Właściciel rachunku papierów wartościowych lub podmiot uprawniony
z rachunku zbiorczego, na którym na koniec Dnia Prawa Poboru zapisana
była, co najmniej jedna Akcja Istniejąca

Aneks

Aneks do Prospektu sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie
Publicznej, przekazany KNF zatwierdzony przez KNF i opublikowany na
Stronie Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Emitenta Oferującego

Cena Emisyjna

Cena, którą Inwestorzy płacą za nabycie 1 Akcji Oferowanej

Data Prospektu

Dzień zatwierdzenia Prospektu przez KNF

Dzień Prawa Poboru

Dzień ustalenia prawa poboru tj. 30 listopada 2016 r.

Dz.U.

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

EEA

(ang. European Economic Area) Europejski Obszar Gospodarczy

Emitent

patrz Open Finance

EUR, euro

Euro - jednostka monetarna w państwach tworzących strefę euro w Unii
Europejskiej

Giełda, GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Grupa, Grupa Emitenta, Grupa Kapitałowa,
Grupa Open Finance

Emitent wraz z podmiotami zależnymi wskazanymi w pkt. 7.1 Części III
Prospektu

Inwestor

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej uprawniona do składania Zapisów na
Akcje Oferowane na zasadach określonych w Prospekcie

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA

Kodeks karny

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz.
553 z późn. zm.)

Kodeks Spółek Handlowych, KSH

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1030)

Komisja, KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

Komunikat Aktualizujący

KRS

Komunikat aktualizujący do Prospektu sporządzony na podstawie art. 52
Ustawy o Ofercie Publicznej, przekazany KNF i opublikowany na Stronie
Internetowej Emitenta i Stronie Internetowej Emitenta Oferującego
Krajowy Rejestr Sądowy

MSR

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz
związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

NBP

Narodowy Bank Polski

Noble Securities

Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem:
01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000018651

OECD

(ang. Organization for Economic Co-operation and Development)
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Oferta

Oferta publiczna w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej
Akcji Oferowanych przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu

Oferujący

patrz definicja „Noble Securities”

Open Finance

Open Finance Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 01208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186

Open Life, Open Life TUŻ

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, pod adresem: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000292551

Ordynacja podatkowa

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

PIT

ang. (Personal Incom Tax) – podatek od dochodów osobistych

PKB

produkt krajowy brutto

PLN, zł

Jednostka monetarna Rzeczpospolitej Polskiej

Podatki

podatki, opłaty lub inne należności publicznoprawne nałożone na mocy
przepisów wydanych w Polsce

Poz.

Pozycja

Prawo Bankowe

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 128, ze zmian.)

Prawo Dewizowe

ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 826 ze zm.)

Prawa do Akcji, PDA

nie więcej niż 20.000.000 praw do Akcji Oferowanych

Prawo Poboru

Prawo pierwszeństwa dotychczasowych Akcjonariuszy do objęcia Akcji
Oferowanych w stosunku do liczby posiadanych Akcji Istniejących

Prospekt

Niniejszy prospekt emisyjny, będący jedynym prawnie wiążącym
dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Obligacjach
oferowanych w Publicznej Ofercie oraz Obligacjach wprowadzanych do
alternatywnego systemu obrotu, sporządzony na podstawie art. 21 ust. 2
pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z Rozporządzeniem
o Prospekcie

Publiczna Oferta, Oferta

Oferta publiczna w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej
Akcji Oferowanych przeprowadzana na podstawie niniejszego Prospektu

Regulacje KDPW

obowiązujące regulaminy, uchwały, procedury i innego rodzaju regulacje
przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW
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systemu
depozytowego,
w szczególności
Regulamin
KDPW
i Szczegółowe Zasady Działania KDPW oraz Procedury Ewidencyjne
KDPW .
Rozporządzenie CRR

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla
instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 648/2012 (Dz.U.UE.L.2013.176.1).

Rozporządzenie MAR

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

Rozporządzenie o Prospekcie

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
(z późn. zmianami) wdrażające Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich
prospektów emisyjnych oraz rozpowszechnienia reklam zmienione
Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 486/2012 z dnia
30 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 809/2004
w odniesieniu do formy i treści prospektu emisyjnego, prospektu
emisyjnego podstawowego, podsumowania oraz ostatecznych warunków,
a także w odniesieniu do wymogów informacyjnych

Rozporządzenie Rady WE nr 139/2004

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

RPP

Rada Polityki Pieniężnej

S.A.

Spółka Akcyjna

sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka

patrz Open Finance

Strona Internetowa Emitenta

oznacza stronę internetową pod adresem www.open.pl lub każdą inną
stronę internetową, która ją zastąpi w przypadku zaprzestania
funkcjonowania.

Strona Internetowa Oferującego

oznacza stronę internetową pod adresem www.noblesecurities.pl lub
każdą inną stronę internetową, która ją zastąpi w przypadku zaprzestania
funkcjonowania.

Uchwała Emisyjna, Uchwała o Emisji Akcji
Oferowanych

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance
S.A. z dnia 29 sierpnia 2016 r w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty
publicznej akcji serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E,
dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii
E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

UE, Unia Europejska

Unia Europejska, związek państw – członków Wspólnot Europejskich
zawarty na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej (podpisany w 1992
roku w Maastricht, wszedł w życie 1.11.1993)

USD

Dolar amerykański, waluta obowiązująca jako prawny środek płatniczy na
terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ustawa AML

ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 455)

Ustawa o Biegłych Rewidentach

ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz
o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 z późn. zm.)
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Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej

ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 615)

Ustawa o Obligacjach

ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.
238)

Ustawa o Ofercie, Ustawa o Ofercie
Publicznej

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.
1382)

Ustawa o Obrocie, Ustawa o Obrocie
Instrumentami Finansowymi

ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.)

Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych ( t.j. Dz. U.
z 2014 poz. 157 ze zm.)

Ustawa o Ochronie Konkurencji
i Konsumentów

ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.)

Ustawy o podatku od czynności
cywilnoprawnych

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 626)

Ustawa o podatku od niektórych instytucji
finansowych

ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji
finansowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 68)

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.
U. z 2015 r. poz. 86 ze zm.)

Ustawa o Rachunkowości

ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 ze zm.)

Ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji
finansowych

ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji
finansowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 40, poz. 226)

Walne Zgromadzenie, WZ

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Współczynnik

Liczba (ułamek liczby) Akcji Oferowanych, do objęcia których uprawnia
jedno Jednostkowe Prawo Poboru, która wynosi 0,36794017 (zero przecinek - trzy - sześć - siedem - dziewięć - cztery - zero - jeden siedem), przy czym objęcie niecałkowitej liczby Akcji Oferowanych nie
jest możliwe. Liczba ta jest wynikiem ilorazu ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych i liczby Jednostkowych Praw Poboru.

Wytyczne ESMA dotyczące Alternatywnych
Pomiarów Wyników

Wytyczne
Alternatywne
pomiary
wyników
(05/10/2015)
ESMA/2015/1415pl opublikowane przez European Securities and
Markets Authority (ESMA).

Zapis

Zapis Podstawowy i Zapis Dodatkowy

Zapis Dodatkowy

Zapis na Akcje Oferowane w liczbie nie większej niż wielkość emisji, który
mogą złożyć w terminie wykonania prawa poboru Akcjonariusze, którym
przysługuje prawo poboru Akcji Oferowanych

Zapis Podstawowy

Zapis na Akcje Oferowane w wykonaniu prawa poboru, złożony przez
Inwestora w domu maklerskim lub banku prowadzących rachunek
papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane
Jednostkowe Prawa Poboru, według wzoru załączonego w Prospekcie

Zaproszenie Zarządu

Oferta nabycia Akcji Oferowanych nieobjętych w ramach Zapisów
Podstawowych i Zapisów Dodatkowych kierowana do wybranego przez
Zarząd podmiotu

Zarząd

Zarząd Emitenta
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ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1

Wykaz odesłań zamieszczonych w Prospekcie

Emitent włączył do Prospektu przez odniesienie:


śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 9 miesięcy zakończonych 30 września
2016 r., które nie zostało zbadanie ani nie zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta (raport okresowy
Emitenta z dnia 9 listopada 2016 r. dostępny na Stronie Internetowej Emitenta),



śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za okres 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca
2016 r., które zostało poddane przeglądowi przez biegłego rewidenta (raport okresowy Emitenta z dnia
30 sierpnia 2016 r. dostępny na Stronie Internetowej Emitenta),



skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta (raport
okresowy roczny Emitenta z dnia 17 marca 2016 r. dostępny na Stronie Internetowej Emitenta),



raport bieżący Emitenta nr 65/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. – dotyczący zawarcia umowy nabycia akcji spółki
Noble Funds TFI S.A. (dostępny na Stronie Internetowej Emitenta).
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Załącznik nr 2

Uchwała o Emisji Akcji Oferowanych
UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty
publicznej akcji serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o
dopuszczenie praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
Na podstawie art. 431, 432 i 433 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH"), art. 14, 15 i 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz art. 5 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 94) oraz § 11 ust. 2 i §
15 ust. 13 Statutu Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. („Spółka”) ("Walne Zgromadzenie") uchwala
niniejszym, co następuje:
§ 1.
1.

2.

3.

4.

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr (słownie: jeden grosz) oraz nie
wyższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie
jednej), lecz nie więcej niż 20.000.000 (słownie dwudziestu milionów) akcji zwykłych, na okaziciela
serii E o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda ("Akcje Nowej Emisji").
Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 §
2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie
Publicznej.
Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
a) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych
najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje
te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku
obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na
rachunku papierów wartościowych,
b) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych
po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te
uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym
zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
§ 2.

1. Ustala się dzień 30 listopada 2016 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 §

2 KSH ("Dzień Prawa Poboru").

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało

prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia
Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („Prawo Poboru”). Jedno
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Prawo Poboru uprawnia do subskrybowania 0,36794017 (zero - przecinek - trzy - sześć - siedem dziewięć - cztery - zero - jeden - siedem) Akcji Nowej Emisji („Współczynnik”). Ostateczną liczbę Akcji
Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru
ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w wykonaniu których osoba ta złożyła ważne zapisy,
przez Współczynnik, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej
liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru uprawnieni będą do złożenia
dodatkowego zapisu na Akcje Nowej Emisji zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH. Liczba Akcji
Nowej Emisji przydzielonych danej osobie nie może przekraczać liczby Akcji Nowej Emisji
subskrybowanych przez tę osobę.
§ 3.
1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów w celu zabezpieczenia

powodzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w
rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą
publiczną Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w sposób; o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały,
b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym
określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad
subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji,
które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych,
o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu
emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o
dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Nowej Emisji oraz
d) określenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.
3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej Spółki, do:
a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz
c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym
w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej
Emisji Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia
przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony i
ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.
§ 4.
1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o

Obrocie:
54.356.663 (pięćdziesięciu czterech milionów trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset
sześćdziesięciu trzech) Praw Poboru;
b) nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Praw do Akcji Nowej Emisji oraz
c) nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej
Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW
oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.
a)
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§ 5.
1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz

wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
a) 54.356.663 (pięćdziesięciu czterech milionów trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset
sześćdziesięciu trzech) Praw Poboru;
b) nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Praw do Akcji Nowej Emisji oraz
c) nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw Poboru,
Praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW.
§ 6.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OPEN FINANCE S.A.
Z DNIA 29 SIERPNIA 2016 R.
w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółki w drodze oferty publicznej akcji
Na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,
poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala niniejszym, co
następuje:
§ 1.
1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały nr 3 w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej
akcji serii E, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii E, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie
praw poboru akcji serii E, praw do akcji serii E oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała o Emisji Akcji Serii E”) § 8
ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
2. „§ 8 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543 566,64 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące
pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 743 566,63 (siedemset czterdzieści trzy
tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na:
a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A
o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda,
b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej
1 gr (jeden grosz) każda.
c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o
wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D
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o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
e) nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na
okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.
3. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki (przy czym tak określona suma
nie może być niższa niż kwota minimalna podwyższenia tego kapitału określona w Uchwale o Emisji Akcji
Serii E ani wyższa niż kwota maksymalna tego podwyższenia określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii E),
wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na
podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu
notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji serii E i dookreśleniu
wysokości kapitału zakładowego w Statucie.
§ 2.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w §1 ust 1
niniejszej Uchwały wchodzą w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego.
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