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WSTĘP  

DOKUMENT INFORMACYJNY 

Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie: 

- 704.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

- 60.358 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

- 31.725 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

- 33.748 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

- 52.328 akcji zwykłych na okaziciela serii F, 

- 123.837 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

EMITENT 

Legimi Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań). 

AUTORYZOWANY DORADCA 

IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 126/134, 

00-008 Warszawa). 

LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE 

704.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

60.358 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

31.725 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

33.748 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

52.328 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

123.837 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 
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I. CZYNNIKI RYZYKA 

Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat czynników powodujących ryzyko dla nabywcy 

instrumentów finansowych objętych niniejszym dokumentem informacyjnym, a w szczególności 

czynników związanych z sytuacją gospodarczą, majątkową, finansową Emitenta oraz związanych z jego 

otoczeniem. 

1. Czynniki ryzyka związane z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową 
oraz z otoczeniem Emitenta  

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce i zagranicą 

Na realizację założonych przez Emitenta projektów oraz na planowane wyniki finansowe wpływ mają 

między innymi czynniki makroekonomiczne, niezależne od działań Spółki. Do czynników tych zaliczyć 

można poziom produktu krajowego brutto, wskaźnik inflacji, ogólną kondycję polskiej gospodarki, 

zmiany legislacyjne. Według publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny szacunkowych danych w 

2019 r. PKB był realnie wyższy o 4,1% rok do roku1. Popyt krajowy zanotował wzrost w 2019 r. o 3,8%, 

co oznacza wyhamowanie wzrostu popytu krajowego względem 2018 r. w którym wzrost wyniósł 

5,3%2. Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do 

produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2019 r. wyniosła 18,8%, wobec 18,2% w 2018 r.3 Ze 

względu na wystąpienie epidemii COVID-19, PKB odnotował spadki w 2020 r. Zgodnie z danymi GUS 

PKB niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 r. zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku, wobec 

wzrostu o 3,6% w analogicznym kwartale 2019 r. (w cenach stałych średniorocznych roku 

poprzedniego).4 Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na lata 2020-

2022 wskazuje na spadek PKB w III kwartale 2020 r., co jest konsekwencją epidemii COVID-19, która 

silnie ograniczyła aktywność gospodarczą, m.in. popyt zagraniczny osłabł, wystąpiły zakłócenia w sieci 

dostaw w szczególności w okresie II kwartału 2020 r. Według projekcji NBP w 2021 roku, odbudowę 

aktywności ekonomicznej będą ograniczać prawdopodobne powracające wzrosty zachorowań i 

czasowe obostrzenia w funkcjonowaniu gospodarki (albo jej poszczególnych sektorów) oraz 

utrzymująca się na podwyższonym poziomie niepewność.5 Spadek popytu konsumpcyjnego 

spowodowany jest pogorszeniem się sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz wzrostem obaw 

społeczeństwa przed bezrobociem. W projekcji wskazano, że tempo wzrostu światowego PKB w 

najbliższych latach pozostanie niskie. 

Ponadto wpływ na przychody Emitenta ma koniunktura gospodarcza w Niemczech, gdzie jest 
świadczona usługa Legimi. W 2018 r. PKB tego kraju urosło o 1,5%, natomiast w 2019 r. wzrost wyniósł 
tylko 0,6%, co stanowiło najsłabszy wynik od 6 lat.6 Przewidywany wzrost PKB Niemiec na 2020 r. 
wynosił 0,7%. Jednakże ze względu na ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią koronawirusa, 
najważniejsze gospodarki na świecie odnotowały spadki. Prognoza dynamiki PKB w 2020 r. przedstawia 
się następująco: strefa euro -7,5% r/r, Niemcy -5,9% r/r, Wielka Brytania -10,4% r/r, USA -3,8% r/r, 
Chiny 1,7% r/r.7 Po istotnym załamaniu się gospodarek na całym świecie w pierwszym półroczu 2020 
r., eksperci spodziewają się powolnej odbudowy w kolejnych miesiącach, jednakże zaznacza się, że jest 
duża niepewność co do dalszego rozwoju epidemii COVID-19. 

 
1 Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zaktualizowanego szacunku PKB za lata 2018-2019, 22.04.2020 r. 
2 Produkt krajowy brutto w 2019 r. – szacunek wstępny, 29.01.2020 r. 
3 J.w. 
4 GUS: Szybki szacunek produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2020 r. 
5 NBP, Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego, listopad 2020 r. 
6 „Niemcy ogłosiły właśnie, że ich gospodarka wzrosła najwolniej od sześciu lat”, https://businessinsider.com.pl 
7 NBP, Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego, listopad 2020 r. 
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Dobre nastroje konsumenckie pozytywnie oddziałują na działalność Spółki, ponieważ konsumenci są 

bardziej skłonni do wydatków. Niemniej jednak niekorzystne zmiany wskaźników 

makroekonomicznych w Polsce, jak i za granicą mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych 

przychodów Spółki lub na zwiększenie kosztów jej działalności. 

Ryzyko związane z epidemią COVID-19 

Czynnikiem zewnętrznym, który może mieć wpływ na działalność Emitenta, przede wszystkim 

w bieżącym roku obrotowym, jest epidemia COVID-19.  

W początkowym okresie epidemii, Emitent odnotował znaczny, blisko dwukrotny, wzrost dziennej 

liczby aktywacji darmowego okresu próbnego abonamentu Legimi w odniesieniu do średniej liczby 

aktywacji przed 12 marca 2020 roku, tj. przed zawieszeniem przez Ministra Edukacji działalności szkół 

w związku z zagrożeniem koronawirusem. Należy jednak zauważyć, iż zwiększone zainteresowanie 

aktywowaniem okresów próbnych wiąże się ze zwiększeniem kosztów po stronie zakupu treści. 

Przełożyło się to na istotny wzrost po stronie przychodowej w II kwartale 2020 r., ale również wiązało 

się ze zwiększonymi kosztami finansowania przez Spółkę okresów próbnych. Dodatkowo, 

zaobserwowano znaczący wzrost czytelnictwa wśród wszystkich abonentów, wpisując się tym samym 

w ogólnoświatowy trend, jakim był wzrost popytu na cyfrową rozrywkę oraz styczność z publikacjami 

elektronicznymi. Oba te czynniki skutkowały ponadproporcjonalnym wzrostem kosztów zakupu treści 

przez Spółkę od wydawców, a ich wpływ będzie również odczuwalny w kolejnych kwartałach. W III 

kwartale 2020 r., sytuacja pandemiczna COVID-19 w kraju stopniowo się ustabilizowała, w wyniku 

czego gospodarka zanotowała wyraźne odbicie, a poziom zapotrzebowania na cyfrową rozrywkę się 

zmniejszył. Dla Legimi III kwartał 2020 r. był okresem powrotu dynamiki wzrostu oraz poziomu marż z 

działalności operacyjnej do okresu sprzed lockdownu. Warto odnotować, że mimo nieznacznego 

osłabnięcia dynamiki wzrostu w tym okresie, obserwowany jest wysoki poziom przywiązania do usług 

Legimi i, wśród użytkowników, którzy dołączyli do Legimi w okresie pierwszej fali pandemii, 

zdecydowana większość kontynuuje korzystanie z serwisu. 

W IV kwartale 2020 r., miała miejsce tzw. druga fala pandemii i obserwowana była powtórka sytuacji 

z II kwartału 2020 r., tj. wzmożonego zapotrzebowania na rozrywkę cyfrową, z której można korzystać 

bez konieczności wychodzenia z domu. Podobnie jak podczas pierwszej fali, przełożyło się to zarówno 

na wzrost po stronie przychodowej, jak i po stronie kosztowej. Jednakże nie miało to większych 

konsekwencji na planowany końcowy zysk netto. Przygotowując się na drugą falę pandemii, Spółka 

zapewniła sobie dodatkowe środki finansowe poprzez przeprowadzenie kilku emisji obligacji, które 

zakończyły się, biorąc pod uwagę okres obserwowanej dużej niepewności na rynkach finansowych 

wywołanej trwającą pandemią, sukcesem. 

Ponadto Emitent wskazuje, że Spółka nie odnotowała w ostatnich miesiącach żadnych dodatkowych 

negatywnych czynników mogących mieć wpływ na zdolność do prowadzenia działalności operacyjnej. 

W celu ograniczenia ryzyka zachorowania wśród pracowników Spółka przeszła na pracę zdalną oraz 

wdrożyła dodatkowe zabezpieczenia pracowników zmniejszające ryzyko zarażenia. Emitent podkreśla, 

iż ciągłość działania systemów informatycznych Spółki oraz aktywów służących do świadczenia usług 

nie jest zagrożona w związku z pandemią. 

Mając na względzie wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 r. oraz uwzględniając wpływ epidemii 

COVID-19 na metryki biznesu Emitent podjął decyzję o aktualizacji prognozy finansowej na 2020 r., co 

zostało opisane w osobnym czynniku ryzyka. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji 

związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i wpływ 

epidemii na działalność Spółki, a w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń mających negatywny 

wpływ na generowane wyniki finansowe podejmie niezbędne działania zmierzające do minimalizacji 

tego wpływu na sytuację gospodarczą Spółki. 
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Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

Biorąc pod uwagę znaczną i trudną do przewidzenia zmienność otoczenia prawnego w krajach, 

w których Emitent prowadzi lub zamierza prowadzić działalność, a także często niską jakość prac 

legislacyjnych, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany 

przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa prowadzenia działalności 

gospodarczej, prawa handlowego, prawa autorskiego i prawa podatkowego. Skutkiem wyżej 

wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się 

kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta.  

Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów 

prawnych i sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać 

strategię Emitenta do występujących zmian, uwzględniając m.in. ewolucję prawa polskiego 

i wspólnotowego.   

Ryzyko związane z przepisami podatkowymi 

Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów 

i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, stosunkowo nowe przepisy regulujące zasady 

opodatkowania, wysoki stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy 

sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkowych 

podejmowanych przez Emitenta decyzji biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepisów 

podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć 

na pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany 

kluczowych z punktu widzenia Emitenta przepisów podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając 

się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta do występujących zmian. 

Do 1 listopada 2019 r. wysokość podatku od towarów i usług na e-booki wynosiła 23% VAT, przy czym 
na książki tradycyjne podatek wynosił 5%. Od 1 listopada 2019 r. ebooki oraz audiobooki zostały objęte 
stawką VAT 5%. Obniżenie podatku powinno pozytywnie wpłynąć na działalność Emitenta. Należy 
jednak wskazać, że poza sprzedażą e-booków, Emitent oferuje także abonament na dostęp do e-
booków i audiobooków. Ponadto, należy wskazać, że Emitent w ramach oferty „Czytnik za 1 zł” będzie 
oferował czytniki, które nadal będą objęte stawką VAT 23%. W ramach oferty, Emitent oferuje czytnik 
poniżej ceny rynkowej, ale jednocześnie klient jest związany umową abonamentową na czas określony. 
Interpretacje organów podatkowych co do zastosowania stawki podatkowej VAT w wysokości 5% 
mogą być odmienne od interpretacji Emitenta, co może negatywnie wpłynąć na wyniki Emitenta 
i konieczność dostosowania się do nowych przepisów.   

Ryzyko wypowiedzenia lub zmiany umowy z wydawnictwami 

Emitent współpracuje z prawie 500 wydawcami - bezpośrednio i pośrednio poprzez 
czterech międzynarodowych agregatorów treści, między innymi są to takie wydawnictwa jak: Fabryka 
Słów, Albatros, Muza, Bellona, MAG, G+J, Świat Książki, Wielka Litera, WAB, Marginesy, Sine Qua Non, 
Akapit Press, Powergraph, Insignis, Drzewo Babel, MG. Współpraca z wieloma wydawnictwami 
obecnymi na polskim rynku aktualnie umożliwia zaoferowanie dostępu w subskrypcji do około 65 tys. 
e-booków i audiobooków w szerokim zakresie kategorii. Natomiast w bazie danych Legimi w Polsce 
znajduje się łącznie blisko 80 tys. książek.  

Istnieje ryzyko, że pojedyncze wydawnictwo lub część z nich wypowie umowę Emitentowi lub jej 

warunki zostaną zmienione na mniej korzystne dla Emitenta, co może oznaczać ograniczenie dostępu 

do niektórych pozycji, a przez to zmniejszenie atrakcyjności oferty.  
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Ryzyko niedoszacowania wysokości abonamentu  

Emitent przy ustalaniu ceny usługi abonamentowej kieruje się własnymi analizami odnoszącymi się do 

liczby czytanych przez użytkowników książek w danym okresie. Analizy te są oparte na zbiorze danych 

zgromadzonych przez Emitenta oraz własnym doświadczeniu. Wartość usługi została ustalona, mając 

na uwadze ponoszone przez Emitenta koszty. Znaczna część umów określa zobowiązanie Emitenta w 

ten sposób, że Emitent ponosi wydatek w wysokości ceny okładkowej za każdą przeczytaną książkę w 

abonamencie, niezależnie od kwoty abonamentu zapłaconego przez użytkownika. W takich umowach 

model generowania marży polega na jak najmniejszej aktywności użytkownika. Zagrożeniem dla 

Emitenta jest niedoszacowanie liczby przeczytanych książek przez użytkowników co może 

spowodować obniżenie założonej rentowności umów. Dane posiadane przez Emitenta pokazują, że 

użytkownicy są najbardziej aktywni zaraz po zawarciu umowy, a aktywność ta znacząco spada już po 

kilkunastu tygodniach i utrzymuje się na stałym poziomie. Oprócz tego istnieją również umowy, w 

których rosnące zainteresowanie pewnymi publikacjami przez czytelników generuje automatyczny 

wzrost przychodów z tych publikacji po stronie dostawców treści. Istnieją także inne modele 

szacowania wartości abonamentu, które stosowane są przez Emitenta, jak również przez jego 

franczyzobiorcę, Legimi International sp. z o.o., na rynku niemieckim. Modele te dostosowane są do 

specyfiki udostępniania publikacji elektronicznych w ramach abonamentu z uwzględnieniem cech 

szczególnych istotnych dla tychże modeli, np. przepisów prawa niemieckiego.  

Ryzyko wypowiedzenia umów przez partnerów (operatorzy telekomunikacyjni) 

Emitent współpracuje m.in. z sieciami Play, T-Mobile, Plus i Orange na mocy umów zawartych 

bezpośrednio z tymi operatorami telekomunikacyjnymi lub z działającymi na ich rzecz integratorami 

usług cyfrowych (operator usług mobilnych Fortumo). Zawarte umowy o współpracę nie są na 

wyłączność. W przypadku wypowiedzenia umowy przez któryś z tych podmiotów mogłoby dojść do 

znaczącego zmniejszenia się tempa rozprzestrzeniania świadomości o marce wśród potencjalnych 

klientów i zmniejszenia liczby nowych użytkowników. Mogłoby to skutkować spowolnieniem rozwoju 

firmy i negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe. Należy zwrócić uwagę, iż umowy nie zawierają 

klauzuli wyłączności, dlatego możliwe jest wprowadzenie do partnerów usług konkurencyjnych. Na 

dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie miało miejsca wypowiedzenie umowy przez 

partnera. 

Ryzyko jakości świadczenia usług przez partnerów 

Na postrzeganie jakości świadczonych usług i oferty produktowej Emitenta ma wpływ jakość usług 

i oferta produktowa podmiotów, z którymi Emitent współpracuje. Obniżenie jakości świadczonych 

usług lub oferty produktowej współpracujących z Emitentem partnerów biznesowych, wpływa 

bezpośrednio na ofertę kierowaną przez Emitenta do jego klientów. W przypadku długotrwałych 

problemów podmiotów współpracujących z Emitentem, może być on narażony na zmniejszenie się 

aktywnych odbiorców swoich usług i produktów, a przez to na pogorszenie wyników finansowych. 

W opinii Emitenta ziszczenie się przedmiotowego ryzyka jest niewielkie ze względu na dużą 

dywersyfikację dostawców treści (około 500 wydawców), gdzie żaden z nich nie ma dominującej 

pozycji.   

Ryzyko pojawienia się na rynku konkurencji i zmniejszenie liczby klientów Legimi 

Emitent dostrzega zagrożenie pojawienia się konkurencyjnych firm w obszarze działania Spółki. Może 
ono pojawić się ze strony zarówno nowych podmiotów jak i istniejących już firm oferujących podobny 
rodzaj usług. Obecnie na krajowym rynku istnieją podmioty o zbliżonym profilu, tj. e-księgarnie 
oferujące e-booki i audiobooki, także w modelach abonamentowych, np. serwis Ibuk.pl, Storytel, 
Audioteka, Litres, Bookbeat. Marka Empik stworzyła aplikację „empikgo” do czytania e-booków 
i  audiobooków dostępnych w serwisie empik, a także uruchomiła ofertę abonamentową na 
audiobooki i ebooki. Oferta marki Empik stanowi konkurencję dla Legimi, jednakże Spółka jako jedyna 
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na krajowym rynku posiada w ofercie „e-czytnik za 1 zł”, co stanowi wyróżnik w branży. Nie można 
także wykluczyć, że w przyszłości jakikolwiek inny podmiot nie stworzy oferty abonamentowej, która 
mogłaby zwiększyć ryzyko konkurencji dla Spółki. 

Emitent ocenia, że ryzyko pojawienia się na rynku polskim nowych podmiotów konkurencyjnych wobec 

Emitenta jest aktualnie niskie. Emitent dzięki zawartym umowom partnerskim oraz umowom 

z wydawnictwami posiada cały czas wzbogacaną bazę dostępnych ebooków, która już dziś jest 

największa na rynku polskim, a świadomość jego marki rośnie. Nowy podmiot musiałby ponieść 

znaczące wydatki na początku swojej działalności na rynku polskim, aby móc konkurować z Emitentem.  

Większe ryzyko konkurencji Spółka dostrzega na rynku niemieckim, gdzie są świadczone usługi Legimi, 

ze względu na duży rynek e-publikacji i wysoką konkurencyjność. Na rynku niemieckim największymi 

konkurentami są Skoobe i Amazon. Obie firmy oferują abonament na ebooki, ale nie oferują e-

czytników w połączeniu z modelem subskrypcyjnym. Istotne znaczenie na rynku niemieckim mają inne 

podmioty zajmujące się obrotem e-bookami i audiobookami, w szczególności Tolino, Nexstory 

i Storytel. Celem zwiększenia zainteresowania usługami Legimi na rynku niemieckim stopniowo 

wdrażane są rozwiązania technologiczne wyróżniające Emitenta na rynku polskim w stosunku do 

bezpośrednich konkurentów Emitenta. 

Należy zwrócić uwagę inwestorów, że oferta e-czytników w połączeniu z modelem subskrypcyjnym, 
a także połączenie oraz wzajemne synchronizowanie ebooka oraz audiobooka, stanowią element 
wyróżniający Emitenta na tle konkurencji, który z powodzeniem przyjął się na polskim rynku 
i stopniowo wdrażany jest na rynku niemieckim.  

Ryzyko związane z ekspansją zagraniczną oraz modelem prowadzonej działalności 

Emitent prowadzi działalność głównie na polskim rynku, ale od października 2016 r. usługa 
abonamentowa jest także dostępna na rynku niemieckim. Emitent udostępnia swoje usługi poprzez 
franczyzę modelu abonamentowego. W ramach umowy, Emitent jako franczyzodawca udostępnia 
platformę technologiczną oraz know-how, a franczyzobiorca jest zobowiązany do zapłaty 
wynagrodzenia. 

Na rynku niemieckim w ramach współpracy z niemieckimi spółkami Libreka GmbH oraz Bookwire 
GmbH, które są dystrybutorami e-booków i audiobooków na tamtejszym rynku, oferowanych jest 
ponad 460 tys. tytułów publikacji elektronicznych, w  tym  ponad 150 tys. tytułów  w modelu 
subskrypcyjnym. Istnieje ryzyko, że działalność Spółki na rynku niemieckimi nie przyniesie 
oczekiwanych sukcesów i zysków. W celu zminimalizowania ryzyka związanego z ekspansją zagraniczną 
Emitent przyjął w dniu 21 maja 2018 r. zaktualizowaną strategię, w której zdecydował o odroczeniu 
realizacji planów ekspansji zagranicznej do czasu pozyskania alternatywnych źródeł finansowania lub 
do momentu generowania przez Spółkę stabilnych i adekwatnych nadwyżek finansowych dających 
realną możliwość samodzielnego jej finansowania. 

Aktualnie rozwój działalności Emitenta w Niemczech jest uzależniony od pozyskiwanych przez Emitenta 
środków na jej sfinansowanie. Działalność na rynku niemieckim jest ograniczona, ale Emitent 
sukcesywnie podejmuje działania, które mają na celu prowadzenie działalności w pełnym, zakładanym 
zakresie. Jedyną z takich czynności było nabycie spółki Readfy GmbH. Spółka nie zaniechała ani nie 
zaprzestała prowadzenia działalności na rynku niemieckim i aktualnie nie ma planów takiego 
zaniechania lub zaprzestania działalności na tym rynku. 

Ryzyko związane z nielegalnym kopiowaniem 

Istotnym ryzykiem wpływającym na rozwój działalności Emitenta jest korzystanie z ebooków  

z nielegalnych źródeł przez czytelników. Wpływ na takie zachowanie konsumentów ma łatwa 

dostępność utworów oraz brak konieczności zapłaty. Spółka w celu uniknięcia nielegalnego 

rozpowszechniania oferowanych przez nią produktów opracowała technologię własnych znaków 
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wodnych (z ang. watermark). Jest to zabezpieczenie najwygodniejsze dla czytelnika, gdyż nie wymaga 

dodatkowej autoryzacji pliku po zakończeniu transakcji. W zakupionym pliku zakodowane są dane 

transakcji, co w przypadku wprowadzenia książki do nielegalnego obiegu pozwala na odtworzenie 

źródła zakupu.  

Ponadto technologia znaków wodnych umożliwia lepszą współpracę z wydawnictwami poprzez 

ochronę ich produktów przed nielegalnym kopiowaniem. Spółka oferuje wydawnictwom dostęp do 

technologii znaków wodnych Legimi dla e-booków i audiobooków w ramach jednorazowej opłaty 

licencyjnej lub opłaty za czasowy abonament. Dostęp do publikacji elektronicznych w modelu 

abonamentowym możliwy jest za pomocą dedykowanego oprogramowania, co wydatnie utrudnia 

nielegalne kopiowanie treści, zarówno w przypadku e-booków, jak i audiobooków. 

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku e-książek 

Sytuacja na rynku książek, a w szczególności w segmencie e-booków jest ściśle powiązana  

z działalnością Spółki i wpływa na jej wyniki finansowe. Jak podają eksperci8, rynek e-książek w Polsce 

rośnie średnio ok. 50% rok do roku. Jest to branża o wysokim tempie wzrostu, ale jednocześnie na 

początkowym etapie rozwoju, ponieważ zdecydowana większość Polaków sięga nadal po papierowe 

książki (98% czytelników9). Według badania przeprowadzonego przez Bibliotekę Narodową w 2019 r. 

6% Polaków sięgnęło po e-booka, a po audiobooka 3% czytelników. Jednocześnie należy mieć na 

uwadze, że wzrasta liczba czytelników e-książek, a także tytułów dostępnych w formie elektronicznej. 

Natomiast wzrost rynku e-booków w skali globalnej spowalnia – szacuje się, że w latach 2020-2024 

stopa wzrostu będzie na poziomie +4,2%10.  

Mimo, że eksperci prognozują wzrost segmentu e-booków i audiobooków, istnieje ryzyko, że tempo 

rozwoju rynku będzie mniejsze od szacowanego przez ekspertów, co może odbić się na wynikach 

finansowych Emitenta. 

Ryzyko związane z systemem informatycznym  

Platforma Legimi działa w oparciu o autorski system informatyczny, administrowany przez 
pracowników Spółki i podmiot zależny Holycode oraz wykorzystywany przez franczyzobiorcę Legimi 
International. Ewentualne problemy techniczne mogą zakłócić pracę aplikacji lub portalu co w 
konsekwencji może doprowadzić do utraty części klientów i pogorszenia wyników finansowych Spółki. 
Legimi w całości opiera swoje rozwiązania na platformie Microsoft Windows Azure. Istnieje niewielkie 
ryzyko na tyle istotnych zmian w sposobie działania tej platformy, że konieczne byłoby zaangażowanie 
środków w migrację bądź adaptację systemu informatycznego do nowego środowiska. 

Ryzyko związane z rozwiązaniami technologicznymi 

Emitent stale rozwija swój produkt i dostosowuje do oczekiwań użytkowników. Aplikacja Legimi jest 

dostępna na wszystkich popularnych urządzeniach przenośnych (tablety, e-czytniki, smartfony) 

i systemach operacyjnych (iOS, Android, Windows), a od września 2017 r. możliwe jest także 

korzystanie z usług Emitenta na czytnikach Kindle. Dostęp do Legimi jest całodobowy, a czytanie 

możliwe jest zarówno online jak i offline. Platforma Legimi posiada wiele udogodnień dla użytkownika: 

daje możliwość oddania książki, która nie spełnia oczekiwań i wybranie innej bez dodatkowych opłat, 

synchronizowanie treści na wielu platformach, a ponadto wprowadzono możliwość łatwego 

przełączania się między ebookami a audiobookami. 

Mimo, iż wiele rozwiązań Spółki jest innowacyjnych, to istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie nadążała 

za zmianami technologicznymi i dostosowywaniem swojej platformy oraz aplikacji do nowych 

 
8 Artykuł, „Rynek e-booków rośnie…” Biznes Newseria.pl, styczeń 2017 r. 
9 Raport: Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku. Wstępne wyniki, Biblioteka Narodowa, kwiecień 2020 r. 
10 Dane Statista: https://www.statista.com/outlook/213/100/ebooks/worldwide 
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standardów i oczekiwań użytkowników. Ponadto, wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych 

może wiązać się ze zwiększeniem nakładów inwestycyjnych oraz koniecznością pozyskania przez 

Emitenta dodatkowych środków na ich sfinansowanie.  

Firma w całości polega na dystrybucji cyfrowej swojej usługi na systemy operacyjne iOS (Apple), 

Android (Google) czy Windows (Microsoft). Regulaminy i politykę dystrybucji narzucają właściciele tych 

platform. Istnieje ryzyko wprowadzenia zmian, które będą miały negatywny wpływ na marże czy inne 

ograniczenia dystrybucji.  

Ryzyko związane z niespełnieniem prognoz finansowych 

Spółka opracowała prognozy finansowe do 2020 r. dotyczące działalności na rynku polskim. W dniu 25 

sierpnia 2020 r. Emitent zaktualizował prognozy finansowe na rok 2020. Emitent przygotował prognozy 

finansowe w oparciu o dotychczasową działalność na rynku książek i osiągane wyniki sprzedażowe. 

Model usługi abonamentowej Legimi działa na zasadzie uzyskiwania wyższej marży przy niższej 

aktywności użytkowników. Z analizowanych danych wynika, że w perspektywie długoterminowej 

przychody z abonamentu są dużo wyższe, niż ponoszone koszty. Prognoza finansowa na 2020 r. nie 

została poddana ocenie biegłego rewidenta i obejmuje wyłącznie działalność Spółki na rynku polskim.  

Po wstępnych szacunkach danych finansowych Spółki opublikowanych raportem ESPI nr 1/2021 w dniu 
05 lutego 2021 r. Emitent w 2020 r. zrealizował prognozy: (i) przychodów ze sprzedaży netto na 
poziomie wyższym o 6,5% od prognoz (które zakładały przychody ze sprzedaży w wysokości 30.061 tys. 
zł), (ii) kosztów operacyjnych na poziomie wyższym o 5,5% w stosunku do prognozowanych 27.197 tys. 
zł, (iii) zysku netto na poziomie niższym o 10,5% od prognozowanego (który zakładał zysk w wysokości 
2.329 tys. zł) oraz (iv) EBITDA, która była na poziomie wyższym o 1,3% w stosunku do prognozowanej 
w wysokości 4.402 tys. zł. 

Możliwość realizacji prognozy była na bieżąco badana przez Zarząd Emitenta, w oparciu o osiągane 
wyniki. Należy mieć na uwadze, że dane finansowe za dany okres, Zarząd Emitenta poznaje z 
opóźnieniem wynikającym ze stopniowego spływania dokumentów finansowych od kontrahentów. 

Ostatnia prognoza sporządzona była na okres trzech lat (2018 – 2020). Na dzień sporządzenia 
Dokumentu Informacyjnego Zarząd Emitenta nie przyjął prognozy na kolejny okres. Natomiast nie jest 
wykluczone, że taka prognoza nie zostanie sporządzona w przyszłości. 

Ryzyko spadku zainteresowania ofertą Spółki 

Spółka stale odnotowuje wzrosty w sprzedaży abonamentów na dostęp do e-książek, ale istnieje 

ryzyko, że zainteresowanie ofertą może ulec zmniejszeniu w przyszłości. Wpływ na spadek 

zainteresowania ofertą Spółki może wynikać zarówno z działań Emitenta (np. błędnie prowadzona 

kampania promocyjna, źle dostosowana oferta do wymagań odbiorców), jak również czynniki 

zewnętrzne (np. działalność podmiotów konkurencyjnych).   

Ryzyko związane z niepłaceniem należności przez klientów 

Model biznesowy Emitenta polega na m.in. sprzedaży dostępu do zasobów e-booków  

i audiobooków Legimi za pośrednictwem abonamentu. Spółka oferuje 5 rodzajów abonamentów 

miesięcznych dając w ten sposób użytkownikowi wybór wielkości abonamentu kwotowo  

w zależności od ilości czytanych książek i ilości urządzeń, z których korzysta. Ponadto Spółka ma 

klientów biznesowych (biblioteki, firmy). Istnieje ryzyko, że użytkownicy nie będą wywiązywać się 

z płatności, co w przypadku niespłynięcia znaczącej części opłat od klientów mogłoby w konsekwencji 

doprowadzić do problemów z płynnością finansową Spółki. Przed wystąpieniem przedmiotowego 

ryzyka Emitent zabezpiecza się w następujący sposób: przy braku płatności ze strony abonentów, 

automatycznie zostaje wyłączony dostęp. Poza klientami bezpośrednimi, którzy dokonują płatności 

kartą (Emitent automatycznie pobiera opłatę z karty płatniczej użytkownika) lub przelewami, Emitent 
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ma klientów od telekomów z którymi współpracuje i płatności uiszczane są przez telekomy. Natomiast 

w przypadku klientów biznesowych opłata pobierana jest z góry, co także zmniejsza wystąpienie 

przedmiotowego ryzyka. Spółka w ten sposób unika braku regularnych płatności ze strony klienta. 

Należy wskazać, iż pomimo przyjętego systemu płatności, uzyskanie zapłaty może być utrudnione lub 

niemożliwe, co może negatywnie wpływać na wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko związane z działaniami marketingowymi oraz public relations 

Osiągnięcie przez Emitenta zakładanych wyników finansowych jest w pewnym stopniu uzależnione od 

wyników przeprowadzonych działań marketingowych oraz public relations. Są one realizowane w kilku 

obszarach. Spółka kieruje swoje działania marketingowe w kierunku klientów, wydawnictw oraz 

potencjalnych partnerów biznesowych w celu zwiększenia skali działalności. Spółka dociera do coraz 

szerszego kręgu potencjalnych użytkowników dzięki już nawiązanym kontaktom i współpracy. Emitent 

posiada także wyłączność na e-książki u operatora ebooki.wp.pl, który dociera do miliona 

użytkowników miesięcznie. Powyższe działania marketingowe służą rozpowszechnianiu platformy 

i aplikacji Legimi.  

Potencjalna nieskuteczność podejmowanych działań marketingowych przez Spółkę i utrata obecnych 

partnerów mogłaby niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki, jej rozpoznawalność i przede 

wszystkim na wyniki finansowe.  

Ryzyko kursowe  

Legimi prowadzi działalność nie tylko na polskim rynku, ale także poprzez franczyzobiorcę na rynku 

niemieckim. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Spółka prowadzi sprzedaż w dwóch 

walutach tj. PLN i EUR, w związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko zmiany kursu walut. 

Niekorzystne zmiany kursów walut mogą doprowadzić do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży 

produktów na zagranicznym rynku i zwiększenia kosztów prowadzonej działalności.  

Ryzyko utraty zaufania odbiorców  

Jakość bazy publikacji dostępnych za pośrednictwem Legimi oraz ilość dostępnych pozycji ma wpływ 

na wizerunek Spółki. Zmniejszenie liczby dostępnych e-książek, niesystematyczne powiększanie się 

zasobów Legimi czy też niedostosowanie platformy do oczekiwań rynku może doprowadzić do utraty 

zaufania odbiorców, którymi są e-czytelnicy. Każde działanie wpływające niekorzystnie na wizerunek 

Legimi może spowodować utratę zaufania ze strony klientów, w tym abonentów.  

Wystąpienie każdego z tych czynników może mieć negatywny wpływ na działalność, perspektywy 

rozwoju, sytuację finansową i wyniki Emitenta. 

Ryzyko uzależnienia od dostawców czytników 

Spółka stworzyła unikatową ofertę „e-czytnik za 1 zł” polegającą na sprzedaży e-czytników po 1 zł 

w połączeniu z abonamentem na 24 miesiące. Flagowa oferta Emitenta wymaga współpracy  

z producentami i dostawcami e-czytników. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, na 

rynku polskim jak i niemieckim Spółka oferuje czytniki producentów PocketBook oraz inkBOOK. W tym 

zakresie Legimi nawiązała współpracę z firmą Arta Tech, producentem inkBook oraz z firmą 

Pocketbook, która jest jednym z największych producentów czytników e-booków z ekranami E Ink. W 

razie zakończenia współpracy z którymś z dostawców, Spółka zmuszona będzie do wstrzymania oferty 

„e-czytnik za 1 zł” / „e-czytnik za 1 EUR” w ramach danego e-czytnika, a także będzie zmuszona znaleźć 

nowego kontrahenta. Wycofanie e-czytnika z oferty Emitenta może wpłynąć na tempo pozyskiwania 

nowych klientów i negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Emitent wprowadził również 

rozwiązania pozwalające użytkownikom na korzystanie z innych urządzeń, w tym czytników Amazon 

Kindle oraz smartfonów. Emitent nie wprowadza tych urządzeń na rynek wraz z usługą abonamentową, 

lecz korzystanie z usług Legimi uzależnione jest na tych urządzeniach od posiadania ich przez 
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użytkownika usług Legimi. Emitent podejmuje stale działania w celu rozszerzenia urządzeń, na których 

aplikacje Legimi powinny działać bezproblemowo. 

Należy także wskazać, że dostępność oferty „e-czytnik za 1 zł” uzależniona jest od stanu 

magazynowego tj. liczby zamawianych czytników przez Emitenta u dostawców. W przypadkach 

szybszej sprzedaży czytników niż zakładał to Emitent, mogą występować czasowe przerwy 

w dostępności oferty „e-czytnik za 1 zł”. Czasowa niedostępność czytników może wpłynąć na 

zmniejszenie liczby nowych klientów. Emitent dokłada starań aby zamówienia czytników od 

dostawców były odpowiednio dopasowane do zapotrzebowania przez klientów Legimi. 

Ryzyko związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych Spółki  

Spółka prowadzi sprzedaż internetową w związku z tym zarówno platforma, jak i aplikacja Legimi 

oparte są o nowoczesne systemy informatyczne. Potencjalnie istnieje ryzyko, że platforma Legimi 

zostanie poddana działaniom hakerów. W takim przypadku może dojść do utraty danych klientów, 

wydawców i innych podmiotów współpracujących z Legimi, a nawet wstrzymania sprzedaży czy 

zawieszenia działania strony internetowej. Ponadto istnieje ryzyko włamania się do systemów 

informatycznych Legimi i kradzieży danych osobowych klientów, danych dot. umów z partnerami i 

wydawcami.  

Zajście powyżej wskazanych sytuacji może skutkować utratą części klientów i podmiotów 

współpracujących z Emitentem, poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z naprawą szkód 

wywołanych powyższymi działaniami oraz zapłatą kar administracyjnych, a tym samym doprowadzić 

do pogorszenia sytuacji finansowej Spółki.  

Ryzyko naruszenia lub domniemanego naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich  

Utwór, jakim jest książka (w formie papierowej jak i elektronicznej) podlega ochronie własności 

intelektualnej. Jednym z aspektów działalności Emitenta jest nawiązywanie współpracy z wydawcami 

książek na podstawie umów. Istnieje ryzyko, że wydawca z którym Spółka współpracuje, naruszy prawa 

autorskie, np. postąpi niezgodnie z umową wydawniczą czy będzie działał nierzetelnie. Takie 

zachowanie wydawcy może negatywnie wpłynąć na działalność prowadzoną przez Spółkę, tj. spadek 

sprzedaży e-publikacji czy też na pogorszenie wizerunku Legimi. Ponadto, pomimo dochowania 

należytej staranności, Emitent może naruszyć prawa własności intelektualnej twórców. Emitent stara 

się rzetelnie dobierać kontrahentów oraz podejmować działania z dochowaniem należytej staranności 

przy posługiwaniu się utworami, jednakże nie może wykluczyć zaistnienia powyższego ryzyka. 

Ryzyko związane z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych na znaczną skalę  

Emitent w ramach prowadzonej działalności przetwarza dane osobowe swoich klientów, a także 

pracowników i osób współpracujących z Emitentem. Na koniec czwartego kwartału 2020 r. Spółka 

posiadała ponad 120 tys. użytkowników płatnej usługi dostępu do serwisu, zatem baza danych 

osobowych, która podlega ochronie jest duża a z każdym miesiącem staje się jeszcze większa.  

Spółka nie może wykluczyć, że pomimo stosowania środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, dojdzie do ujawnienia danych 

osobowych osobom nieupoważnionym. Emitent jako administrator danych osobowych ponosi 

odpowiedzialność karną lub administracyjną w zależności od rodzaju naruszenia. Bezprawne 

ujawnienie danych osobowych może również skutkować dochodzeniem przeciwko Spółce roszczeń 

o naruszenie dóbr osobistych, a także odpowiedzialnością odszkodowawczą, co może wywrzeć 

negatywny wpływ na działalność Spółki. 

Obecnie w prawie krajowym przetwarzanie danych osobowych reguluje ustawa o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Ponadto w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
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fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych. Przepisy rozporządzenia stosuje się bezpośrednio w całej Unii Europejskiej. Rozporządzenie 

nakłada dodatkowe obowiązki na przedsiębiorstwa, które przetwarzają dane osobowe, takie jak: 

wdrożenie odpowiedniej infrastruktury IT, czy utworzenie odpowiedniego stanowiska administratora 

danych osobowych. Za naruszenie przepisów grożą administracyjne kary nawet do 20 milionów euro 

lub do 4% rocznego obrotu.  

Spółka posiada odpowiednie systemy ochrony, które gwarantują legalne przetwarzanie danych 

osobowych i zapewniają ich ochronę przed kradzieżą.  

Ryzyko związane ze źródłami finansowania  

Spółka swoją bieżącą działalność finansuje m.in. z własnych środków oraz z emisji obligacji. Na dzień 
sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji 
w wysokości 7.284.000 zł. Ponadto źródłem finasowania działalności były pożyczki udzielone przez 
członków Zarządu Spółki.  

Aktualnie Emitent nie planuje pozyskać finansowania poprzez emisję obligacji czy w formie pożyczek 

udzielanych przez znaczących akcjonariuszy Spółki, jednak nie jest wykluczone, że w związku z 

rozwojem Spółki, pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych będzie przez Spółkę rozważane. 

Przede wszystkim zamiarem Spółki jest korzystanie z finasowania oferowanego przez instytucje 

kredytowe, a w dalszej kolejności z emisji obligacji. Istnieje ryzyko, że pomimo zapotrzebowania na 

pozyskanie kapitału w celu dalszego rozwoju Spółki, nie uda się takiego finansowania pozyskać lub jego 

koszt będzie znaczący.   

Ryzyko związane z zadłużeniem Emitenta 

Na dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada zobowiązania w wysokości 7.284.000 zł 

wynikające z emisji obligacji oraz posiada kredyt (spłacany w miesięcznych ratach), którego pozostała 

kwota do spłaty na koniec grudnia 2020 r. to 83.520,27 zł, a termin spłaty przypada na sierpień 2021 r. 

Emitent posiada także zobowiązania wynikające z umów leasingowych dot. mebli biurowych, sprzętu 

komputerowego oraz urządzeń sieciowych na łączną kwotę niemal 275 tys. zł, których termin spłaty 

przypada na lipiec i wrzesień 2022 r. Na koniec grudnia 2020 r. do spłaty pozostało niecałe 65 tys. zł. 

Emitent stopniowo zmniejsza zadłużenie, a tym samym dąży do ograniczenia następstw czynników 

związanych ze znaczącym zadłużeniem, w tym utraty płynności finansowej. Na dzień sporządzenia 

Dokumentu informacyjnego Spółka posiada wystarczające środki finansowe na pokrywanie bieżących 

potrzeb. Jednakże w przypadku posiadania niewystarczających środków finansowych, Emitent ma 

możliwość skorzystania z finansowania bankowego lub podjęcia decyzji o emisji papierów 

wartościowych.  

Ryzyko związane z objaśnieniami biegłego rewidenta wykazanymi w sprawozdaniu z badania 

Biegły Rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 wydał 

opinię pozytywną bez zastrzeżeń. W ramach przeprowadzonego badania biegły rewident wskazał na 

następujące objaśnienia towarzyszące wydawanej opinii: 

1) Test na utratę wartości niematerialnych i prawnych - biegły rewident zwrócił uwagę na Notę 

nr I.1 dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego przedstawiającą 

nakłady poniesione na wytworzenie platformy Legimi 3.0, które zostały zaprezentowane w 

aktywach bilansu w pozycji inne wartości niematerialne i prawne. Wartość netto aktywa w 

postaci platformy Legimi 3.0 na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 4 847 033,41 zł. Zarząd 

Spółki przeprowadził opisany w nocie nr I.1. dodatkowych informacji i objaśnień test na utratę 

wartości tego aktywa. Przeprowadzony test potwierdził, że wartość odzyskiwalna testowanego 

aktywa jest wyższa niż jego wartość bilansowa. Jako model wyceny wartości odzyskiwalnej, 
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Zarząd przyjął prognozowane przychody ze sprzedaży dostępów do platformy Legimi, który 

oparty jest na założeniach. Biegły zwrócił uwagę, że rzeczywiste przychody mogą różnić się od 

prognozowanych, ponieważ przewidywane zdarzenia często nie następują zgodnie z 

oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. 

2) Pożyczki udzielona spółkom zależnym – biegły rewident zwrócił uwagę na notę nr VII.2. 

dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, przedstawiającą wartość 

pożyczek udzielonych spółkom zależnym Legimi International Sp. z o.o. oraz Readfy GmbH., 

które zostały zaprezentowane w aktywach bilansu w pozycji inwestycje długoterminowe – 

udzielone pożyczki jednostkom powiązanym. Wartość bilansowa tych pożyczek na dzień 31 

grudnia 2019 roku wyniosła 5 117,1 tys. zł. Zarząd Spółki przeprowadził opisany w nocie nr 

VII.2. dodatkowych informacji i objaśnień test na utratę wartości tego aktywa. 

Przeprowadzony test potwierdził, że wartość odzyskiwalna testowanego aktywa jest wyższa 

niż jego wartość bilansowa. Jako model wyceny wartości odzyskiwalnej, Zarząd przyjął 

prognozowane przychody ze sprzedaży dostępów do platformy Legimi na rynkach 

zagranicznych, który oparty jest na założeniach. Zwracamy uwagę, że rzeczywiste przychody 

mogą różnić się od prognozowanych, ponieważ przewidywane zdarzenia często nie następują 

zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. 

3) Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji – biegły rewident zwrócił uwagę na notę nr 

I.12. dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego, która wskazuje, że 

Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji, które wraz odsetkami od tych 

obligacji wynoszą na dzień 31.12.2019 r. łącznie 4 021,6 tys. zł. W Nocie nr I.12 dodatkowych 

informacji i objaśnień oraz w punkcie 8 sprawozdania z działalności zostały przedstawione 

planowane działania mające na celu spłatę krótkoterminowych obligacji. Spółka planuje 

dokonywać sukcesywnego wykupu obligacji w głównej mierze ze środków z działalności 

operacyjnej. Zmniejszone od zakładanych wpływy z działalności operacyjnej Spółka zamierza 

pokrywać poprzez kolejne emisje papierów wartościowych. Zdaniem Zarządu Spółki ryzyko 

niepozyskania zakładanej przez Spółkę kwoty w drodze emisji papierów wartościowych obniża 

możliwość udzielenia Spółce pożyczki przez członków organów Spółki. 

4) Zdarzenia po dniu bilansowym – biegły rewident zwrócił uwagę na notę nr VI.2.C dodatkowych 

informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego oraz punkt 8 sprawozdania z działalności, 

w których zostały zamieszczone informacje o tym, jaki wpływ na sytuację finansową i 

majątkową Spółki ma panująca pandemia wirusa SARS-CoV-2. Zarząd Spółki wskazał, że 

pandemia na chwilę obecną nie oddziałuje negatywnie na sytuację Spółki, jednakże Zarząd na 

bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i wpływ epidemii na działalność Spółki i jej przyszłe wyniki 

finansowe i sytuację gospodarczą Spółki. 

Ryzyko związane z zagrożeniem kontynuacji działalności 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent wykazuje zobowiązania z tytułu emisji 

obligacji w kwocie 7.284.000 zł. Przyjęte przez Zarząd Spółki założenia budżetowe na rok obrotowy 

2021 wskazują, że Spółka będzie posiadała zdolność do spłaty zobowiązań z przychodów 

generowanych z prowadzonej działalności. Zamiarem Emitenta jest dalsze zmniejszanie zobowiązań, 

w tym wynikających z obligacji oraz umów leasingowych. Ponadto Emitent podejmuje działania 

zmierzające do zwiększenia zdolności kredytowej, która umożliwi zaspokojenie pojawiających się 

bieżących potrzeb na dostarczenie dodatkowego kapitału w formie kredytu obrotowego. Na dzień 

sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie planuje kolejnych emisji obligacji, 

których celem emisyjnym będzie spłacenie zapadających serii obligacji. W przypadku pojawienia się 

niekorzystnych zdarzeń, które wpłyną na prowadzenie działalności, Spółka rozważy także pozyskanie 

kapitału w formie pożyczek od głównych akcjonariuszy Spółki. 
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Ryzyko związane z udzieleniem pożyczek spółkom zależnym 

Emitent udzielił pożyczek w łącznej wysokości 5.319 tys. zł (na koniec 2020 r.) spółkom: Legimi 

International i Readfy. Należność z tytułu niespłaconych odsetek na koniec 2020 r. wynosi 936 tys. zł. 

Zarząd Emitenta przeprowadził test na utratę wartości udzielonych pożyczek, który potwierdził, że 

wartość odzyskiwalna testowanego aktywa jest wyższa niż jego wartość bilansowa. Istnieje ryzyko, że 

w przypadku braku osiągania przychodów przez te podmioty z prowadzonej działalności operacyjnej, 

spłata pożyczek będzie niemożliwa, co może wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta. 

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 

Zespół Spółki składa się z wykwalifikowanych osób z wieloletnim doświadczeniem. Sukces Spółki zależy 

od działań całego zespołu, a w szczególności członków Zarządu, którzy są współzałożycielami Legimi. 

W skład kluczowych pracowników wchodzą zarówno specjaliści w zakresie oprogramowania 

i systemów informatycznych, jak i w zakresie finansów czy marketingu. 

Ewentualne odejście jednej lub kilku osób z grona kluczowych pracowników mogłoby spowodować 

opóźnienia w realizacji bieżących projektów, rezygnację części klientów, a w konsekwencji pogorszenie 

wyników finansowych Emitenta. Ponadto Emitent może nie być w stanie w krótkim czasie zastąpić 

pracowników, którzy odeszli, równie wykwalifikowanymi osobami.  

Ryzyko związane z utratą automatycznej możliwości pobierania opłat abonamentowych od klientów 

Wiodącym operatorem płatności dla Emitenta jest aktualnie Adyen – działający globalnie podmiot, 

który odpowiada za przechowywanie danych kart płatniczych klientów indywidualnych, co jest 

kluczowym elementem niezbędnym do cyklicznego obciążania rachunku bankowego klienta. W 

sytuacji zaprzestania współpracy z firmą Adyen istnieje możliwość migracji danych kart klienckich do 

innego operatora, jednak jest to proces obarczony ryzykiem technologicznym. Pomimo wieloletniej 

współpracy i zaufania do firmy Adyen, a także bieżącej certyfikacji wg standardów PCI DSS, Adyen może 

zaprzestać świadczenia usługi, ulec likwidacji, utracić stabilność funkcjonowania, być przedmiotem 

ataku hakerskiego lub innego działania uniemożliwiającego przetwarzanie płatności i przekazywanie 

zgromadzonych środków do Spółki. 

Spółka adresuje to ryzyko poprzez dywersyfikację metod płatności – innymi operatorem płatności jest 

PayPal, a także operatorzy komórkowi, za pośrednictwem których również pobierane są opłaty od 

klientów (T-Mobile, P4 Sp. z o.o., i od niedawna Fortumo, który jest pośrednikiem płatności mobilnych 

u operatorów Plus oraz Orange). Uwzględniając wszystkie wpływy od operatorów płatności 

i operatorów telefonii komórkowych, obecnie Adyen odpowiada za około 75% transakcji od osób 

fizycznych, a PayPal za około 15% transakcji. 

Ryzyko związane z ceną emisyjną akcji serii B, C, D, F i G 

Wypełniając zobowiązania podjęte przez Spółkę w ramach przeprowadzanych przez nią  

w poprzednich latach emisji obligacji, akcje serii B oferowane były wyłącznie jej aktualnym 

obligatariuszom, którzy posiadali obligacje serii D, I, J, K, L na dzień przydziału tych akcji i w cenie niższej 

niż oferowane akcje serii C, F i G tj. cena emisyjna akcji serii B wynosiła 13,90 zł za jedną akcję, co 

oznacza, że cena emisyjna akcji serii C w wysokości 16,00 zł za jedną akcję jest o 15% wyższa w stosunku 

do ceny za jedną akcję serii B. Dodatkowo Emitent ustalił cenę emisyjną akcji serii G na 16,00 zł za 

jedną akcję, a konwersja obligacji serii P na akcje serii F miała miejsce po kursie 16,12 zł za jedną akcję. 

Akcje serii D stanowią akcje powstałe w wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych przydzielonych 

w związku z realizacją programu motywacyjnego. 

Występowanie różnic cen emisyjnych akcji serii B, C, F, D i G, przy jednoczesnym wprowadzeniu tych 

serii do publicznego obrotu może mieć istotny wpływ na kształtowanie się kursu akcji Emitenta oraz 



DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI SERII A, B, C, D, F, G 

 
 

 18  
 

wahań tego kursu, zwłaszcza w pierwszych tygodniach od dnia debiutu akcji Spółki na rynku 

NewConnect. Ewentualne pogorszenie się kursu akcji Emitenta będzie wówczas bardziej niekorzystne 

dla akcjonariuszy, którzy nabywali akcje serii C, F i G. 

Należy także zwrócić uwagę, że akcje serii A, które są objęte niniejszym Dokumentem Informacyjnym, 

zostały objęte przez udziałowców poprzednika prawnego Emitenta, czyli Legimi sp. z o.o. Część akcji 

serii A jest aktualnie w posiadaniu osób, które nabyły je od byłych udziałowców Legimi sp. z o.o.  

Ryzyko związane z wyjściem z inwestycji spółki przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych Venture Capital Satus 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus posiada, na dzień 

sporządzenia Dokumentu Informacyjnego 160.400 akcji Spółki, które stanowią 11,33% w kapitale 

zakładowym Spółki oraz 8,78% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Okres trwania funduszu 

został określony na 10 lat (od 2011 r. do 2021 r.), a okres pojedynczej inwestycji na 3-7 lat, przy czym 

inwestycja w Spółkę została dokonana w roku 2013. Fundusz dokonał transakcji zbycia 141.600 akcji 

Spółki w dniu 16 lutego 2021 r. Wcześniej fundusz posiadał 302.000 akcji, które stanowiły 21,33% w 

kapitale zakładowym Spółki oraz 16,54% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Zwraca się uwagę 

inwestorów, że wyjście funduszu z inwestycji będzie prowadziło do pojawienia się w akcjonariacie 

Spółki innego inwestora (jednego lub większej liczby), którego polityka inwestycyjna może być 

odmienna od dotychczasowej polityki inwestycyjnej funduszu. Ze względu na posiadany udział w 

kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu, a także możliwość nabycia akcji 

pozostających w obrocie na rynku NewConnect, nowy inwestor (lub inwestorzy) mogą mieć wpływ na 

kształtowanie polityki finansowej i operacyjnej Spółki. 

2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz z ofertą publiczną, 
ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu oraz z obrotem akcjami 

Ryzyko związane z płynnością i zmiennością kursu rynkowego akcji 

Ceny papierów wartościowych, będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, mogą 

podlegać znaczącym wahaniom. Czynniki wpływające na podejmowanie przez poszczególnych 

inwestorów decyzji inwestycyjnych nierzadko nie mają związku z działalnością Emitenta i wynikami 

finansowymi generowanymi przez Spółkę, a zależą również między innymi od czynników 

makroekonomicznych, sytuacji na zagranicznych rynkach giełdowych i trudno przewidywalnych działań 

inwestorów.  

Cena rynkowa akcji Emitenta może również ulec zmianie m.in. w związku z polepszeniem lub 

pogorszeniem wyników działalności Emitenta, ze zbyciem akcji przez znacznych akcjonariuszy, 

z wahaniami płynności i oceną inwestorów. Wobec ryzyka dotyczącego kursu i płynności akcji nie 

można zapewnić, iż osoba posiadająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po 

satysfakcjonującej cenie.  

Ograniczona płynność obrotu akcjami Emitenta może przyczynić się do powstania problemów 

polegających na braku możliwości sprzedaży akcji Emitenta przez inwestora po oczekiwanej przez 

niego cenie w ograniczonym okresie czasu. 

Ryzyko nieprawidłowego wykonywania przez inwestorów obowiązków wynikających z przepisów 

prawa 

Inwestorzy powinni mieć na uwadze wymóg przestrzegania zasad i obowiązków nałożonych na 

akcjonariuszy spółek publicznych zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Ustawie o obrocie 

instrumentami finansowym oraz Rozporządzeniem MAR. Istnieje ryzyko, że inwestorzy mogą nie 
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przestrzegać bądź też nieprawidłowo wykonywać obowiązki wynikające z ww. przepisów prawa, 

wobec czego muszą się liczyć z możliwością nałożenia na nich sankcji za nieprzestrzeganie tych 

obowiązków. 

Emitent zwraca również uwagę, iż nie przestrzeganie zasad i obowiązków nałożonych na akcjonariuszy 

spółek publicznych zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami prawa może wpływać negatywnie na 

postrzeganie samego Emitenta, a tym samym na wycenę oraz jego sytuację finansową. 

Ryzyko zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu i wykluczenia akcji z obrotu  

w Alternatywnym Systemie Obrotu 

Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu  

w Alternatywnym Systemie Obrotu lub jest zagrożony interes Inwestorów, Giełda jako organizator 

alternatywnego systemu, na żądanie Komisji wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych 

do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.  

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami 

finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub bezpieczeństwa obrotu 

dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może 

zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z ust. 3a 

Ustawy o obrocie KNF w ww. żądaniu może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu 

obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego 

upływu będą zachodziły przesłanki o których mowa w ust. 3 wskazanym powyżej. Jak stanowi ust. 3b 

KNF uchyla decyzję zawierającą ww. żądanie, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie 

zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Alternatywnego Systemu Obrotu lub 

bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym Alternatywnym Systemie Obrotu, lub naruszenia 

interesów inwestorów.  

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami zagraża 

w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu Alternatywnego Systemu Obrotu lub 

bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub powodowałby 

naruszenie interesów inwestorów, na żądanie KNF, GPW wyklucza wskazane przez Komisję 

instrumenty finansowe z obrotu.  

Ponad powyższe, zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi w następujących sytuacjach (z zastrzeżeniem innych przepisów 

Regulaminu ASO):  

1) na wniosek emitenta,  

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, 

3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.  

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego 

zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek 

emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu zachodzą uzasadnione 

obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w wskazanych 

wyżej pkt 2) lub 3). 

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego 

organu.  



DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI SERII A, B, C, D, F, G 

 
 

 20  
 

Zgodnie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe  

z obrotu w następujących sytuacjach:  

1) na wniosek emitenta akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w 

związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,  

1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości 

uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,  

3) jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie, 

4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,  

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

przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić 

odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem 

przekształcenia.  

Dodatkowo, zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, 

Organizator ASO wyklucza lub odpowiednio wycofuje instrumenty finansowe z obrotu w 

alternatywnym systemie:  

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności: 

a) w przypadku udzielenia przez KNF zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu, 

b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku 

o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub 

wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; 

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,  

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. 

Zgodnie § 12 ust. 3 przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz 

do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi 

instrumentami finansowymi. 

Jeżeli na emitencie spoczywa obowiązek zawarcia umowy z tzw. Autoryzowanym Doradcą – 

podmiotem, o którym mowa w § 18 Regulaminu ASO – zgodnie z postanowieniami § 17b ust. 

3 Regulaminu w przypadku nie zawarcia przez emitenta takiej umowy lub braku jej wejścia w życie w 

wymaganym terminie Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego 

emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie 

wejdzie w życie odpowiednia umowa z Autoryzowanym Doradcą, Organizator ASO może wykluczyć 

instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a 

Regulaminu ASO stosuje się odpowiednio. 

Zgodnie z § 18 ust. 7 Regulaminu ASO w przypadku:  

− rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym Doradcą przed upływem wymaganego 

okresu, 

− zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w ASO,  

− skreślenia Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców,  
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Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta, dla którego podmiot ten 

wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu 

lub interes jego uczestników.  

Jak stanowi § 18 ust. 7a Regulaminu ASO w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

z Autoryzowanym Doradcą przed upływem wymaganego okresu, z wyłączeniem rozwiązania umowy 

na podstawie zwolnienia, o którym mowa w ust. 4a, jeżeli nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie 

nowa umowa z autoryzowanym doradcą w terminie 20 dni roboczych od dnia rozwiązania lub 

wygaśnięcia poprzedniej umowy, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

tego emitenta. Jeżeli przed upływem 3 miesięcy od rozpoczęcia zawieszenia nie zostanie zawarta i nie 

wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć 

instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie. Przepisy § 12 ust. 3 i § 12a 

stosuje się odpowiednio. 

Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar regulaminowych nakładanych przez GPW 

Zgodnie z § 17c ust. 1 Regulaminu ASO, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów 

obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje 

obowiązki określone w rozdziale ,,Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym 

systemie”, w szczególności obowiązki określone w § 15a i 15b, § 17 – 17b, Organizator Alternatywnego 

Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:  

1) upomnieć emitenta,  

2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.  

Zgodnie z § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję 

o   nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie 

dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom 

w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów 

lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.  

W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie 

przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje 

lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w rozdziale ,,Obowiązki emitentów instrumentów 

finansowych w alternatywnym systemie”, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na 

podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu zgodnie z § 17c ust. 3 Regulaminu ASO może 

nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie 

§ 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.  

Zgodnie z § 17c ust. 7 Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary 

pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów Regulaminu ASO, decyzji 

o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu.  

Wymienione powyżej przypadki zawieszenia notowań akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz 

wykluczenia akcji z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu mogą skutkować dla akcjonariuszy 

utrudnieniami w obrocie akcjami. 

Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania  

w stosunku do akcji emitenta zadań animatora rynku na zadach określonych przez Organizatora 

Systemu 
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Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania 

Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na 

zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu.  

Zgodnie z § 9 ust. 5 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu 

instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, 

o których mowa w akapicie powyżej, w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów 

finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku w alternatywnym systemie obrotu 

innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.  

W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6 Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może 

wezwać emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosowanej umowy z Animatorem 

Rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów 

finansowych emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne do poprawy 

płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 

z Animatorem Rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu 

rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie 

postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań 

jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 5, 10 i 11 Regulaminu i zgodnie z § 9 ust. 8, w przypadku zawieszenia prawa 

do wykonywania zadań Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu, instrumenty finansowe 

danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu 

jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator 

Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu 

w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 

Z zastrzeżeniem § 9 ust. 10 i 11 Regulaminu, w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, 

Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych 

danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym 

określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy 

z Animatorem Rynku. 

Zgodnie z § 9 ust. 10 Regulaminu, akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są 

w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od 

trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej 

kwalifikacji - o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi 

instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu 

jednolitego. 

Zgodnie z § 9 ust. 11 Regulaminu, akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect 

Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania 

do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu – 

o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań 

jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego. 



DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI SERII A, B, C, D, F, G 

 
 

 23  
 

W przypadku, gdy zmiana systemu notowań wynika z odrębnej decyzji Organizatora Alternatywnego 

Systemu decyzja w tej sprawie powinna zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora 

Alternatywnego Systemu co najmniej na 2 dni robocze przed dniem jej wejścia w życie.  

Ryzyko związane z możliwością nałożenia kar/sankcji przez KNF 

Spółka narażona jest na sankcje administracyjne nakładane przez Komisję Nadzoru Finansowego za 

niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a szczególnie z Ustawy o Obrocie, 

Ustawy o Ofercie i Rozporządzenia MAR. 

Możliwe do nałożenia sankcje administracyjne przez KNF to m.in. wykluczenie na czas określony lub 

bezterminowo papierów wartościowych z obrotu oraz kary pieniężne. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Ofercie KNF prowadzi ewidencję m.in. instrumentów finansowych 

wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na 

podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie Emitent instrumentów finansowych jest obowiązany do 

przekazania zawiadomienia o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu instrumentów 

finansowych w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia. W przypadku gdy emitent nie wykona należycie 

tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do 

wysokości 100.000 zł. 

KNF, zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł lub 

podjąć decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu lub zastosować obie sankcje łącznie, 

jeśli Emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązku, o którym mowa w art. 70 pkt. 3 

(obowiązek publikacji wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ). Jeżeli 

emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 

(obowiązek publikacji informacji w zakresie określonym w art. 69 Ustawy o Ofercie), KNF może wydać 

decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu, 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 obie sankcje łącznie. 

Na podstawie art. 174a Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć na Emitenta sankcję za udzielenie przez 

Emitenta zgody na dokonanie transakcji w okresie zamkniętym przez osobę pełniącą obowiązki 

zarządcze wbrew przepisom Rozporządzenia MAR i innych obowiązujących w tym zakresie regulacji 

w postaci kary pieniężnej do wysokości 4.145.600 zł. 

Zgodnie z art. 175 Ustawy o Obrocie na każdego, kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki 

informacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę 

pieniężną wynoszącą, w przypadku osób fizycznych do 2.072.800 zł, a w przypadku innych podmiotów 

do 4.145.600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty 

unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kar w wskazanych wcześniej wysokościach 

KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej 

straty. 

Ponadto KNF może, na podstawie art. 176 Ustawy o Obrocie, nałożyć karę pieniężną do wysokości 

4.145.600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego 

w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 zł, 

w przypadku, gdy Emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 

18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR (naruszenie obowiązków związanych z dostępem do informacji 

poufnych). KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł również na osobę, która w tym 
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okresie pełniła funkcję członka zarządu Emitenta. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty 

korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Emitenta w wyniku powyższych naruszeń zamiast kary, 

o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej 

korzyści lub unikniętej straty. 

Emitent dąży do minimalizowania ryzyka nałożenia sankcji lub kar przez KNF poprzez prowadzenie 

działalności z możliwie najwyższą starannością oraz w ramach wszelkich przepisów prawa.  



DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI SERII A, B, C, D, F, G 

 
 

 25  
 

II. OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W 

DOKUMENCIE INFORMACYJNYM 

 

Oświadczenie Emitenta  

Działając w imieniu Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy 

i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie 

Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim 

żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem 

w obrocie tymi instrumentami. 

 

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy 

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został 

sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie 

z dokumentami i informacjami przekazanymi nam przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie 

Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim 

żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych 

wprowadzanych do obrotu, a także, że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem 

w obrocie danymi instrumentami. 
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III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO 

ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 

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

1.1. RODZAJ, LICZBA, ŁĄCZNA WARTOŚĆ EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z zamiarem wprowadzenia do alternatywnego 

systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A.: 704.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 60.358 akcji zwykłych na okaziciela serii 

B, 31.725 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 33.748 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 52.328 akcji 

zwykłych na okaziciela serii F, 123.837 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 

zł każda akcja. 

 Seria A Seria B Seria C Seria D Seria F Seria G 

Wartość 
nominalna 
jednej akcji 

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

Łączna wartość 
nominalna akcji 

70.400,00 zł 6.035,80 zł 3.172,50 zł 3.374,80 zł 5.232,80 zł 12.383,70 zł 

Cena emisyjna 
jednej akcji 

- 13,90 zł 16,00 zł 0,10 zł 16,12 zł 16,00 zł 

Łączna cena 
emisyjna akcji 

- 838.976,20 zł 507.600,00 zł 3.374,80 zł 843.527,36 zł 1.981.392,00 zł 

Akcje serii A nie były oferowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie, a powstały przy 

przekształceniu Legimi sp. z o.o. w Legimi S.A. i zostały objęte przez wspólników Legimi sp. z o.o. 

proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta z 

dnia 13 lipca 2020 r. dokonano umorzenia 410.000 akcji przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału 

zakładowego do tej samej wysokości w drodze emisji 410.000 akcji serii A1. Uchwała została 

zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 28 października 2020 r. 

Akcje serii B i C były oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 tej Ustawy (ustawa w brzmieniu sprzed wejścia w życie 

nowelizacji tj. przed 30 listopada 2019 r.). Zgodnie z brzmieniem art. 7 ust. 9 Ustawy o Ofercie sprzed 

wejścia w życie nowelizacji tj. przed 30 listopada 2019 r., udostępnienia do publicznej wiadomości 

prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa 

w art. 41 Ustawy o Ofercie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto 

emitenta lub sprzedającego na terytorium Unie Europejskiej, liczone wg ich ceny emisyjnej lub ceny 

sprzedaży, stanowią mniej niż 2.500.000 EUR, i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający 

zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w 

okresie poprzednich 12 (dwunastu) miesięcy, nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty. Treść 

memorandum informacyjnego akcji serii B i memorandum informacyjnego akcji serii C nie wymagały 

zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum informacyjne akcji serii B zostało 

opublikowane w dniu 01 lutego 2018 r. na stronie biz.legimi.com, a memorandum informacyjne akcji 

serii C zostało opublikowane w dniu 01 marca 2018 r. na stronie biz.legimi.com. 
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Akcje serii D powstały w wyniku zamiany warrantów subskrypcyjnych A, które przydzielone zostały na 

podstawie programu motywacyjnego, którego założenia przyjęte zostały przez Walne Zgromadzenie 

Emitenta w dniu 31 stycznia 2018 r., a następnie doprecyzowane zostały przez Radę Nadzorczą. Na 

wniosek osób, którym je przydzielono dokonano zamiany tych warrantów subskrypcyjnych na akcje, 

co zarejestrowane zostało przez sąd rejestrowy w dniu 27 maja 2020 r. Na mocy uchwały Zarządu w 

dniu 13 lipca 2020 r. dokonano zamiany akcji na akcje na okaziciela i przystąpiono do ich 

dematerializacji. Uchwała została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 28 października 2020 r. 

Akcje serii F nie były oferowane w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie, powstały w wyniku zamiany 

z obligacji serii P.   

Akcje serii G były oferowane w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej i w sposób wskazany w art. 7 ust. 8a tej Ustawy (ustawa w brzmieniu sprzed wejścia w życie 

nowelizacji tj. przed 30 listopada 2019 r.). Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej, sprzed wejścia w życie nowelizacji tj. przed 30 listopada 2019 r., w przypadkach, o których 

mowa w art. 7 ust. 8a, Emitent może nie udostępniać memorandum informacyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia dokumentu o określonej w Ustawie o Ofercie Publicznej treści. Zgodnie z art. 7 ust. 8a 

Ustawy o Ofercie, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem 

udostępnienia dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papieru 

wartościowego, warunkach i zasadach oferty, ze wskazaniem oferowanych papierów wartościowych, 

celach emisji, na które mają być przeznaczone środki uzyskane z emisji papieru wartościowego, 

istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w 

tym dokumencie, nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta 

lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny 

sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z 

wpływami, które emitent lub sprzedaży zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich 

papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 

100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro. Oświadczenie emitenta zawiera stwierdzenie, że 

zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 

informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Treść 

dokumentu informacyjnego akcji serii G nie wymagała zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru 

Finansowego. 

Wskazane powyżej podstawy przeprowadzenia oferty publicznej akcji zachowują swoją aktualność 

w okresie przeprowadzenia danej oferty publicznej.  

1.2. ZABEZPIECZENIA 

Emitent nie posiada wiedzy o jakichkolwiek zabezpieczeniach ustanowionych na akcjach serii A, B, C, 

D, F i G. 

1.3. ŚWIADCZENIA DODATKOWE 

Z akcjami serii A, B, C, D, F i G nie są związane żadne dodatkowe świadczenia. 

1.4. OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI ZAWARTE W STATUCIE  

Nie istnieją żadne, wynikające ze Statutu, ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji serii A, B, C, D, 

F i G. 

1.5. UMOWNE OGRANICZENIA CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z AKCJI  

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, umowne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji serii 

A, B, C, D, F i G oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie występują. 
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1.6. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MAR  

W przypadku spółki, której akcje są wprowadzone lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie 

na NewConnect, obowiązujące jest Rozporządzenie MAR. 

Na potrzeby niniejszego punktu związanego z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia MAR, 

przyjmuje się następujące, zgodne z art. 3 ust. 1 pkt 25 i pkt 26 Rozporządzenia MAR, definicje:  

(i) „osoba pełniąca obowiązki zarządcze” oznacza osobę związaną z emitentem, uczestnika 

rynku uprawnień do emisji lub inny podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 10 

Rozporządzenia MAR, która:  

− jest członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego podmiotu; 

lub  

− pełni funkcje kierownicze, nie będąc członkiem organów, o których mowa powyżej, przy 

czym ma stały dostęp do informacji poufnych (zdefiniowanych w art. 7 Rozporządzenia 

MAR) dotyczących pośrednio lub bezpośrednio Emitenta oraz uprawnienia do 

podejmowania decyzji zarządczych mających wpływ na dalszy rozwój i perspektywy 

gospodarcze Spółki;  

(ii) „osoba blisko związana” oznacza:  

− małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z polskim prawem za równoważnego z 

małżonkiem;  

− dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z polskim prawem;  

− członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie 

domowym przez okres co najmniej roku; lub  

− osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze 

pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w trzech powyższych 

wypunktowaniach, nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, 

która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy 

gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.  

Zawiadomienia o transakcjach  

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi 

związane powiadamiają Emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek 

w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź 

innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Powiadomień takich dokonuje się niezwłocznie 

i nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji.  

Powyższy obowiązek ma zastosowanie:  

(i) gdy łączna kwota transakcji osiągnie próg 5 000 EUR;  

(ii) do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5 000 EUR w trakcie 

jednego roku kalendarzowego.  

Powyższe progi oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji.  

Osoby pełniące obowiązki zarządcze powiadamiają na piśmie osoby blisko z nimi związane o ich wyżej 

przedstawionych obowiązkach i przechowują kopię tego powiadomienia.  

Powiadomienie o transakcjach zawiera następujące informacje:  

− nazwisko osoby;  
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− przyczynę powiadomienia;  

− nazwę Emitenta;  

− opis i identyfikację instrumentu finansowego;  

− charakter transakcji (np. nabycie lub zbycie), ze wskazaniem, czy jest ona związana 

z wykonywaniem programów opcji na akcje lub z konkretnymi przypadkami 

określonymi w art. 7 ust. 7 Rozporządzenia MAR;  

− datę i miejsce transakcji;  

− cenę i wolumen transakcji. W przypadku zastawu, którego warunki przewidują 

zmianę jego wartości, należy to ujawnić wraz z wartością na dzień ustanowienia 

zastawu. 

Zgodnie z art. 7 ust. 7 Rozporządzenia MAR, transakcje, które wymagają powiadomienia, obejmują 

także: 

(i) transakcje zastawiania lub pożyczania instrumentów finansowych przez osobę pełniącą 

obowiązki zarządcze, lub w jej imieniu, lub osobę blisko z nią związaną, lub w jej imieniu; 

(ii) transakcje zawierane przez osobę zawodowo zajmującą się pośredniczeniem 

w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń lub przez inną osobę w imieniu osoby 

pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko związanej z taką osobą, włączając w to 

transakcje zawierane w ramach uznania; 

(iii) transakcje dokonywane z tytułu polisy ubezpieczeniowej na życie, określonej 

w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (1), w przypadku gdy: 

− ubezpieczającym jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko związana 

z taką osobą; 

− ryzyko inwestycyjne ponosi ubezpieczający; oraz 

− ubezpieczający ma prawo lub swobodę podejmowania decyzji inwestycyjnych 

dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy ubezpieczeniowej na życie 

lub wykonywania transakcji dotyczących konkretnych instrumentów w ramach tej polisy 

ubezpieczeniowej na życie. 

Wzór powiadomienia został określony w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 

2016/523 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu 

do formatu i wzoru do celów powiadamiania o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące 

obowiązki zarządcze i podawania tych transakcji do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 88 z 5.04.2016 r. str. 19). 

Nieprzestrzeganie opisanych obowiązków wiąże się z ryzykiem nałożenia sankcji. 

Zakaz dokonywania transakcji w okresach zamkniętych 

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie 

może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio 

lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych 

lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni 

kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec 

roku rozliczeniowego, które Emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z: 

(i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub 



DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI SERII A, B, C, D, F, G 

 
 

 30  
 

(ii) prawem krajowym. 

Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej 

rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego: 

(i) na podstawie indywidualnych przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, 

takich jak poważne trudności finansowe, wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; 

albo 

(ii) z powodu cech danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, 

programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji,  

w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech 

transakcji z nimi związanych. 

Nieprzestrzeganie opisanych obowiązków wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich sankcji. 

Zakaz wykorzystywania i bezprawnego ujawniania informacji poufnych oraz zakaz manipulacji na rynku 

Zgodnie z art. 14-15 Rozporządzenia MAR, zabrania się każdej osobie: 

(i) wykorzystywania, w myśl art. 8 Rozporządzenia MAR, informacji poufnych lub usiłowania 

wykorzystywania informacji poufnych; 

(ii) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych 

w myśl art. 8 Rozporządzenia MAR; 

(iii) bezprawnego ujawniania informacji poufnych w myśl art. 10 Rozporządzenia MAR; 

(iv) dokonywania, w myśl art. 12 Rozporządzenia MAR, manipulacji na rynku lub usiłowania 

dokonywania manipulacji na rynku. 

Nieprzestrzeganie opisanych obowiązków wiąże się z ryzykiem nałożenia wysokich sankcji. 

Sankcje i kary za naruszenie przepisów rozporządzenia MAR w związku z przenoszeniem praw z Akcji 

Zgodnie z art. 174 Ustawy o obrocie na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 

11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek 

własny lub na rachunek osoby trzeciej, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do 

wysokości 2.072.800 zł. 

Zgodnie z art. 175 Ustawy o obrocie na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązki 

informacyjne, o których mowa w art. 19 ust. 1-7 Rozporządzenia MAR, KNF może, w drodze decyzji, 

nałożyć karę pieniężną wynoszącą w przypadku osób fizycznych do 2.072.800 zł, a w przypadku innych 

podmiotów – do 4.145.600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub 

straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kar w powyższych wysokościach KNF 

może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Zgodnie z art. 180-183 Ustawy o obrocie: 

(i) kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. a Rozporządzenia MAR wykorzystuje 

informację poufną, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności od 

3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie; 

(ii) kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. b Rozporządzenia MAR udziela 

rekomendacji lub nakłania do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których 

dotyczy informacja poufna, podlega grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia 

wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie; 
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(iii) kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, ujawnia 

informację poufną, podlega grzywnie do 2.000.000 zł albo karze pozbawienia wolności do 

lat 4, albo obu tym karom łącznie; 

(iv) kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 Rozporządzenia MAR dokonuje manipulacji, 

o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, podlega grzywnie do 5.000.000 zł albo karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie; natomiast kto 

wchodzi w porozumienie z inną osobą mające na celu manipulację podlega grzywnie do 

2.000.000 zł. 

1.7. OGRANICZENIA ZWIĄZANE ZE ZNACZĄCYMI PAKIETAMI AKCJI 

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie, każdy kto: 

1) osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej albo 

2) posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej 

liczby głosów w spółce publicznej, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów 

– jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym KNF 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 w ASO – nie później niż w terminie 

6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez GPW 

w regulaminie, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF w drodze 

sporządzenia na stronie internetowej. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, dla spółki, której akcje notowane są 

na NewConnect, powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% 

ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia, o którym mowa powyżej nie powstaje w przypadku, gdy po 

rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych w ASO 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. 

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o: 

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

2) 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; 

3) 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; 

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

Spółki; 

5) osobach trzecich, z którą podmiot zawiadamiający zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do 

których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, 
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o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, 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; 

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do 

których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 

finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych; 

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie powyższych punktów 2, 6 i 7 i jej 

procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 

W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, 

przedmiotowe zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w powyższych punktach 

2 i 3, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. 

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Wyżej opisane obowiązki: 

1) spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej 

liczby głosów w związku z: 

- zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

- pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej; 

2) powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi 

stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz 

którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar 

wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do 

podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. 

Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, wyżej opisane obowiązki spoczywają również na podmiocie, 

który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub 

zbywaniem instrumentów finansowych, które: 

1) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza 

do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

2)  odnoszą się do akcji Emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne 

podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, 

czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne. 

W przypadku powyższych instrumentów finansowych liczba głosów posiadanych w spółce publicznej 

odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których nabycia uprawniony lub zobowiązany jest 

posiadacz tych instrumentów finansowych. 

W przypadku instrumentów finansowych, o których mowa w powyższym punkcie 2), które są 

wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, liczba głosów posiadanych w spółce publicznej, 

związanych z tymi instrumentami finansowymi, odpowiada iloczynowi liczby głosów wynikających 

z akcji, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się te instrumenty finansowe, oraz 

współczynnika delta danego typu instrumentu finansowego. Wartość współczynnika delta określa się 

zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. 

uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji (Dz. 
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Urz. UE L 120 z 13.05.2015, str. 2). Przy obliczaniu liczby głosów uwzględnia się wyłącznie pozycje 

długie. Pozycja długa oznacza pozycję długą w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów 

dotyczących swapów ryzyka kredytowego (Dz. Urz. UE L 86 z 24.03.2012, str. 1, z późn. zm.).  

Obowiązek zawiadomienia powstaje również w przypadku wykonania uprawnienia do nabycia akcji 

spółki publicznej, mimo złożenia uprzednio zawiadomienia zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, 

jeżeli wskutek nabycia akcji łączna liczba głosów wynikających z akcji tego samego emitenta osiąga lub 

przekracza progi ogólnej liczby głosów w spółce publicznej określone w art. 69 Ustawy o Ofercie. 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu instrumentów 

finansowych (Dz. U. 2016 poz. 819) określa wykaz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie, obowiązek zawiadomienia spoczywa: 

1) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w pierwszych akapitach 

niniejszego punktu próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem 

kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 

2) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: 

a) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 

inwestycyjnych, 

b) inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

2a) na alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez: 

a) inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego 

zarządzającego ASI w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych, 

b) inne alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

2b) na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem 

akcji łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne; 

3) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów następuje w związku z posiadaniem akcji: 

a) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego 

podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o 

których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie, 

b) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w 

skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych 

– w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów 

wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu 

zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, 
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c) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 

4) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym 

zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, 

jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

5) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie 

dotyczące nabywania bezpośrednio lub pośrednio, lub obejmowania w wyniku oferty 

niebędącej ofertą publiczną przez te podmioty lub przez osobę trzecią, o której mowa w pkt 

3 lit. a, akcji spółki publicznej, lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub 

zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w powyższym punkcie 5, 

posiadając akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub 

przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów; 

7)  również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania 

na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

Zgodnie z art. 87 ust. 1a Ustawy o Ofercie, obowiązek zawiadomienia powstaje również  

w przypadku zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku  

z rozwiązaniem porozumienia, o którym mowa w powyższym punkcie 5 (art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o 

Ofercie), a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia w ogólnej liczbie 

głosów. 

W przypadkach, o których mowa w powyższych punktach 5 i 6 oraz w poprzednim akapicie (ust. 1 pkt 

5 i 6 oraz ust. 1a Ustawy o Ofercie), obowiązek zawiadomienia może być wykonany przez jedną ze stron 

porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, istnienia porozumienia domniemywa się w przypadku 

posiadania akcji Spółki przez: 

1) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 

stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; 

2) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; 

3) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 Ustawy o Ofercie, do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków 

zawiadomienia: 

1) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 

podmioty zależne; 

2) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z 

powyższym punktem 4 (art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Ofercie) – wlicza się liczbę głosów z akcji 

objętych pełnomocnictwem; 

3) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 

ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa;  

4) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w powyższym punkcie 7 (art. 87 ust. 1 pkt 7 Ustawy 

o Ofercie), wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji 

zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma 

umocowanie. 
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Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji 

spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego 

powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem wyżej opisanych obowiązków określonych w art. 69 

Ustawy o Ofercie. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew temu zakazowi nie jest 

uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem 

przepisów ustaw innych niż Ustawa o ofercie. 

Art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie zakazuje wykonywania głosu z akcji spółki publicznej, nabytych 

w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem zasad ustalania takiej ceny, określonych w art. 79 

Ustawy o Ofercie. Należy mieć przy tym na uwadze, że zgodnie art. 75 ust. 3 pkt 1 tej ustawy spółka, 

której akcje wprowadzone są wyłącznie do ASO albo nie są przedmiotem zorganizowanego obrotu, jest 

wyłączona z obowiązku ogłaszania wezwań w trybie określonym w art. 73-74 Ustawy o Ofercie. 

1.8. PRZYMUSOWY WYKUP AKCJI 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi 

lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w 

art. 87 ust. 1 pkt 5, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje, w 

terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od pozostałych 

akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup). 

Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, z 

zastrzeżeniem ust. 2a, ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o Ofercie. Zastrzeżenie w ust. 2a 

stanowi: jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1 (ww. akapit), nastąpiło w 

wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena 

przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu.  

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 

skierowane jest żądanie wykupu. 

Przymusowy wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 82 Ustawy o Ofercie. 

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez 

innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie 

składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% 

ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od 

dnia jego zgłoszenia. 

Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego 

porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% 

ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny 

nie niższej niż wartość godziwa akcji. 

Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o Ofercie. 

1.9. PRZYMUSOWE UMORZENIE AKCJI 

Na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy 

statut tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez 
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spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Aktualnie 

obowiązujący Statut Emitenta przewiduje wyłącznie możliwość dobrowolnego umorzenia akcji. 

1.10. OGRANICZENIE OBROTU AKCJAMI OBCIĄŻONYMI ZASTAWEM 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, 

nie mogą być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje 

w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy z dnia 

2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. 2004 nr 91 poz. 871 z późn. zm.). 

Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 

1 pkt 1 Ustawy o Obrocie. 

1.11. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 

Na podstawie art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, na przedsiębiorców nałożony 

został obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedsiębiorców 

uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza 

równowartość 50.000.000 EUR lub jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców biorących udział 

w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia zamiaru przekracza równowartość 

1.000.000.000 EUR. 

Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio 

uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, 

do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji a także obrót zarówno 

przedsiębiorcy, nad którym ma zostać przejęta kontrola, jak i jego przedsiębiorców zależnych (art. 16 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Wartość EUR podlega przeliczeniu na PLN według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez 

Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru 

koncentracji. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia 

dotyczy zamiaru: 

(i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 

(ii) przejęcia – poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, 

całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej 

kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub 

więcej przedsiębiorców; 

(iii) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 

(iv) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części 

przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat 

obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej równowartość 10.000.000 EUR. 

Ponadto, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez 

przedsiębiorcę dominującego (art. 15 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nie podlega zgłoszeniu zamiar 

koncentracji: 
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(i) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających 

zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro; 

(ii) jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 Ustawy 

o ochronie konkurencji i konsumentów, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 

10.000.000 euro; 

(iii) 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; 

(iv) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo 

udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej 

instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo 

udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem 

roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: 

− instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do 

dywidendy, lub 

− wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 

przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów; 

(v) 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; 

(vi) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 

zamierzający przejąć kontrolę lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy 

do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub 

którego część mienia jest nabywana; 

(vii) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 

(i) wspólnie łączący się przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

(ii) przedsiębiorca przejmujący kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 

Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 

(iii) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w 

przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, 

(iv) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa 

w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej 

dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca 

dominujący. 

Zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe 

w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia, z 

zastrzeżeniem art. 96 ust. 2 i art. 96a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Do czasu wydania 

decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim 

decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są 

obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów). 

Zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie 

ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, na 

podstawie art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wydaje Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w drodze decyzji. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji, Prezes 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 

zamierzających dokonać koncentracji nałożyć obowiązek lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności 

do: 

(i) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców; 

(ii) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami,  

w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji 

członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców; 

(iii) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. 

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich 

wydania koncentracja nie została dokonana (art. 22 Ustawy o ochronie konkurencji  

i konsumentów). 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazuje, w drodze decyzji, dokonania 

koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku zostanie istotnie ograniczona, w szczególności 

przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku, jednak w przypadku gdy odstąpienie od 

zakazu koncentracji jest uzasadnione, a w szczególności przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego 

lub postępu technicznego lub może ona wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową, zezwala 

na dokonanie takiej koncentracji (art. 20 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). 

Zgodnie art. 21 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów może uchylić wydane decyzje, jeżeli zostały one oparte na nierzetelnych informacjach, 

za które są odpowiedzialni przedsiębiorcy uczestniczący  w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie 

spełniają określonych w decyzji warunków. Jednak jeżeli koncentracja została już dokonana, a 

przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji (która nie może być wydana po upływie 5 lat od 

dnia dokonania koncentracji), określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, 

nakazać w szczególności: 

(i) podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

(ii) zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

(iii) zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 106 Ustawy o ochronie 

konkurencji i konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną  

w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku obrotowym, poprzedzającym rok 

nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego 

zgody. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę,  

w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EUR, między 

innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 

dane, a także jeżeli nie udzielił informacji na podstawie art. 19 ust. 3 Ustawy  

o ochronie konkurencji i konsumentów lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w 

błąd. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorców 

w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EUR za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu decyzji, o których mowa w art. 107 Ustawy o ochronie konkurencji 

i konsumentów. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku 

przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia 

– w przypadkach określonych w art. 108 Ustawy o ochronie konkurencji  i konsumentów. 

Zgodnie z art. 99 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w przypadku niewykonania decyzji, 

o której mowa w art. 21 ust. 1 lub 4 tej ustawy, Prezes Urzędu może, w drodze decyzji, dokonać 

podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528–550 KSH. 

Prezesowi UOKiK przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes UOKiK 

może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych środków 

prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 

1.12. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 139/2004 W SPRAWIE KONTROLI 

KONCENTRACJI PRZEDSIĘBIORSTW 

Obowiązki i ograniczenia w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z Rozporządzenia Rady (WE) 

Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw. 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji reguluje koncentracje o wymiarze wspólnotowym,  

tj. dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu 

towarami i usługami. 

Rozporządzenie w sprawie koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje, w wyniku których dochodzi 

do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. Obowiązkowi zgłoszenia do Komisji 

Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, 

a po: 

(i) zawarciu odpowiedniej umowy, 

(ii) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 

(iii) przejęciu większościowego udziału. 

Zawiadomienia Komisji Europejskiej można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa 

posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. 

Zawiadomienie niezbędne jest do uzyskania zgody Komisji Europejskiej na dokonanie takiej 

koncentracji. 
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Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

(i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej, niż 5 mld EUR, 

(ii) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde 

z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 

(i) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 

więcej niż 2.500 mln EUR, 

(ii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 

(iii) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 

uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co 

najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln 

EUR, 

(iv) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 

przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde 

z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich 

łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie 

członkowskim. 

1.13. OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY Z DNIA 24 LIPCA 2015 R. O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI 

(„USTAWA O KONTROLI INWESTYCJI”) 

Zgodnie z przepisami Ustawy o kontroli inwestycji podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne 

uczestnictwo albo nabyć dominację w podmiocie podlegającym ochronie, w tym w spółce publicznej, 

jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania.  

W rozumieniu Ustawy o kontroli inwestycji jako znaczące uczestnictwo należy uznać sytuację 

umożliwiającą wywieranie wpływu na działalność podmiotu przez: 

a) posiadanie udziałów albo akcji reprezentujących co najmniej 20% ogólnej liczby głosów, albo 

b) posiadanie udziału kapitałowego w spółce osobowej o wartości wynoszącej co najmniej 20% 

wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki, lub 

c) posiadanie udziału w zyskach innego podmiotu wynoszącego co najmniej 20%. 

Natomiast przez nabycie dominacji rozumie się uzyskanie statusu podmiotu dominującego wobec 

podmiotu objętego ochroną przez: 

1) nabycie udziałów albo akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

2) zawarcie umowy przewidującej zarządzanie tym podmiotem lub przekazywanie zysku przez ten 

podmiot. 

Przez nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa rozumie się: 

1) uzyskanie znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną przez nabycie udziałów albo 

akcji lub praw z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 
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2) osiągnięcie lub przekroczenie odpowiednio progu 20% i 40% ogólnej liczby głosów w organie 

stanowiącym podmiotu objętego ochroną, udziału w zyskach podmiotu objętego ochroną lub 

udziału kapitałowego w spółce osobowej będącej podmiotem objętym ochroną w odniesieniu do 

wartości wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki przez nabycie udziałów albo akcji lub praw 

z udziałów albo akcji albo objęcie udziałów albo akcji, lub 

3) nabycie lub wydzierżawienie od podmiotu objętego ochroną przedsiębiorstwa lub jego 

zorganizowanej części. 

Organ kontroli, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw wobec nabycia lub osiągnięcia znaczącego 

uczestnictwa albo nabycia dominacji nad podmiotem objętym ochroną w rozumieniu art. 12d, w tym 

także w przypadku nabycia pośredniego lub następczego, jeżeli: 

1) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, nie uzupełnił w 

wyznaczonym terminie braków formalnych w zawiadomieniu lub załączanych do zawiadomienia 

dokumentów lub informacji albo wezwany podmiot nie złożył informacji lub dokumentów na 

wezwanie organu kontroli, lub 

2) podmiot składający zawiadomienie, o którym mowa w art. 12f ust. 1-4, nie przedstawił 

dodatkowych pisemnych wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez organ kontroli, lub 

3) w związku z nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa albo nabyciem dominacji 

istnieje przynajmniej potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa 

publicznego Rzeczypospolitej Polskiej lub zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej - przy 

uwzględnieniu art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 

4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, lub 

4) brak jest możliwości ustalenia, czy nabywca posiada obywatelstwo państwa członkowskiego - 

w przypadku osób fizycznych albo posiada lub posiadał od co najmniej dwóch lat od dnia 

poprzedzającego zgłoszenie siedziby na terytorium państwa członkowskiego - w przypadku 

podmiotów innych niż osoby fizyczne lub 

5) nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji może mieć negatywny 

wpływ na projekty i programy leżące w interesie Unii Europejskiej. 

Nabycie lub osiągnięcie znaczącego uczestnictwa albo nabycie dominacji dokonane: 

1) bez złożenia odpowiedniego zawiadomienia, albo 

2) pomimo wydania decyzji o sprzeciwie,  

- jest nieważne, chyba że wydano decyzję stwierdzającą dopuszczalność wykonywania praw z udziałów 

albo akcji podmiotu objętego ochroną, w sposób niewykraczający poza znaczące uczestnictwo, w 

przypadku osiągnięcia znaczącego uczestnictwa w podmiocie objętym ochroną, jeżeli w toku 

postępowania nie można było stwierdzić, na podstawie jakich czynności podmiot osiągnął znaczące 

uczestnictwo. 

2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych 
będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce 
w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 
o wprowadzenie 

W związku z tym, że żadna z emisji nie miała miejsca w okresie ostatnich 12 miesięcy, Emitent 

przedstawia informację o subskrypcji instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o 
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wprowadzenie mających miejsce ponad 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 

wprowadzenie czyli akcji serii B, C, D, F i G. 

Akcje serii B 

Łączne określenie wysokości kosztów 

Do kosztów emisji zostały zaliczone następujące koszty:   

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii B: 25.169,00 zł; 

Koszty związane ze sporządzeniem Memorandum Informacyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 

35.000,00 zł; 

Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy; 

Promocja oferty: 16.779,50 zł. 

Łączne koszty emisji Akcji serii B wyniosły 76.948,50 zł. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji zmniejszyły kapitał zapasowy 

Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostała ich 

część została zaliczona do kosztów finansowych. 

Akcje serii C 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 01 – 20 lutego 2018 r. 

Data przydziału Akcji serii B 27 lutego 2018 r. 

Liczba instrumentów finansowych objętych 
subskrypcją lub sprzedażą 

75.000 

Stopa redukcji Nie wystąpiła 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 
przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży 

60.358 

Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były 
nabywane (obejmowane) 

13,90 zł 

Opis sposobu pokrycia akcji Akcje zostały pokryte gotówką 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

58 

Liczba osób, którym przydzielono  instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

53 

Nazwa subemitentów Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 01 – 19 marca 2018 r. 

Data przydziału Akcji serii C 27 marca 2018 r. 

Liczba instrumentów finansowych objętych 
subskrypcją lub sprzedażą 

161.000 

Stopa redukcji Nie wystąpiła 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 
przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży 

31.725 

Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były 
nabywane (obejmowane) 

16,00 zł 

Opis sposobu pokrycia akcji Akcje zostały pokryte gotówką 
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Łączne określenie wysokości kosztów 

Do kosztów emisji zostały zaliczone następujące koszty:   

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii C: 15.228,00 zł; 

Koszty związane ze sporządzeniem Memorandum Informacyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 

13.000,00 zł; 

Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy; 

Promocja oferty: 30.000,00 zł. 

Łączne koszty emisji Akcji serii C wyniosły 58.228,00 zł. 

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości, koszty emisji akcji zmniejszyły kapitał zapasowy 

Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostała ich 

część została zaliczona do kosztów finansowych. 

Akcje serii D 

Łączne określenie wysokości kosztów 

Do kosztów emisji zostały zaliczone następujące koszty:   

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii D: 0,00; 

Łączne koszty emisji Akcji serii D wyniosły 0,00 zł. 

Akcje serii F 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

49 

Liczba osób, którym przydzielono  instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

36 

Nazwa subemitentów Nie dotyczy 

Okres, za który mogły zostać przydzielone 
warranty subskrypcyjne zamienne na Akcje serii D 

01 stycznia 2018 – 31 grudnia 2019 r. 

Data przydziału Akcji serii D 02 grudnia 2019 i 20 marca 2020 r. 

Liczba instrumentów finansowych objętych 
subskrypcją lub sprzedażą 

67.500 

Stopa redukcji Nie wystąpiła 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 
przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży 

33.748 

Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były 
nabywane (obejmowane) 

0,10 zł 

Opis sposobu pokrycia akcji Akcje zostały pokryte gotówką 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

2 

Liczba osób, którym przydzielono  instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

2 

Nazwa subemitentów Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Nie dotyczy 
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Łączne określenie wysokości kosztów 

Do kosztów emisji zostały zaliczone następujące koszty:   

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii F: 0,00 zł; 

Koszty związane ze sporządzeniem Memorandum Informacyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 0,00 

zł; 

Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy; 

Promocja oferty: 0,00 zł. 

Łączne koszty emisji Akcji serii F wyniosły 0,00 zł. 

Akcje serii G 

Łączne określenie wysokości kosztów 

Do kosztów emisji zostały zaliczone następujące koszty:   

Data przydziału Akcji serii F 31 stycznia 2019 r. 

Liczba instrumentów finansowych objętych 
subskrypcją lub sprzedażą 

52.328  

Stopa redukcji Nie wystąpiła 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 
przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży 

52.328 

Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były 
nabywane (obejmowane) 

16,12 zł 

Opis sposobu pokrycia akcji 
Akcje serii F zostały pokryte poprzez zamianę 
obligacji serii P na akcje serii F 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

4 

Liczba osób, którym przydzielono  instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

4 

Nazwa subemitentów Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 25 marca – 13 maja 2019 r. 

Data przydziału Akcji serii G 15 maja 2019 r. 

Liczba instrumentów finansowych objętych 
subskrypcją lub sprzedażą 

250.000 

Stopa redukcji Nie wystąpiła 

Liczba instrumentów finansowych, które zostały 
przydzielone w ramach przeprowadzonej 
subskrypcji lub sprzedaży 

123.837 

Ceny, po jakiej instrumenty finansowe były 
nabywane (obejmowane) 

16,00 zł 

Opis sposobu pokrycia akcji Akcje zostały pokryte gotówką 

Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

212 

Liczba osób, którym przydzielono  instrumenty 
finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą 

212 

Nazwa subemitentów Nie dotyczy 
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Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Akcji serii G: 122 400,00 zł; 

Koszty związane ze sporządzeniem Memorandum Informacyjnego z uwzględnieniem doradztwa: 207 

000,00 zł; 

Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy; 

Promocja oferty: 85 640,07 zł. 

Łączne koszty emisji Akcji serii G wyniosły 415 040,07 zł. 

Koszty emisji rozliczono poprzez agio (umniejszenie kapitału zapasowego). 

W ostatnich 12 miesiącach Emitent został powiadomiony o następujących transakcjach:  

1) zbycie przez Członka Rady Nadzorczej Bartłomieja Golę 20.734 akcji Spółki w dniu 18 marca 

2020 r., po cenie 8,50 zł za każdą akcję; 

2) zbycie przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Venture Capital Satus 

141.600 akcji Spółki w dniu 16 lutego 2021 r., po cenie 24,00 zł za każdą akcję; 

3) nabycie przez panią Małgorzatę McGovern 121.600 akcji Spółki w dniu 16 lutego 2021 r., po 

cenie 24,00 zł za każdą akcję; 

4) zbycie przez Członka Rady Nadzorczej Bartłomieja Golę 14.999 akcji Spółki w dniu 24 lutego 

2021 r., po cenie 24,00 zł za każdą akcję. 

3. Określenie podstawy prawnej emisji papierów wartościowych  

A) WSKAZANIE ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

Zgodnie z przepisami KSH organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału 

zakładowego w Spółce jest Walne Zgromadzenie. Przepisy KSH stanowią również, że Statut może 

upoważnić Zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd 

może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń 

kapitału zakładowego w określonych Statutem granicach. 

Akcje serii A powstały przy przekształceniu Legimi Sp. z o.o. w Legimi S.A. na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o. z dnia 10 listopada 2017 r. 

Akcje serii B i serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r.  

Warranty subskrypcyjne serii A zamienne na Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r. Na żądanie uprawnionych, w 

dniach 03 grudnia 2019 r. i 20 marca 2020 r. dokonano zamiany warrantów subskrypcyjnych serii A na 

Akcje serii D. 

Akcje serii F zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

20 czerwca 2018 r.  

Akcje serii G zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu z dnia 22 marca 2019 r.  

B) WSKAZANIE DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI 

Akcje serii A 

Podstawą prawną emisji akcji serii A jest Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przekształcenia spółki pod firmą „Legimi” sp. z o.o. z siedzibą 

w Poznaniu w spółkę pod firmą Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z planem przekształcenia 

z dnia 6 października 2017 r. (Repertorium A nr 5423/2017). 
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Legimi S.A. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w dniu 5 grudnia 2017 r. Akcje serii A 

pierwotnie były akcjami imiennymi. W dniu 31 stycznia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w przedmiocie zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz 

upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania wszelkich czynności umożliwiających wykonanie uchwały 

oraz zmiany Statutu Spółki (Repertorium A nr 419/2019).  
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Powyższa zmiana została wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

15 marca 2019 r. 

W dniu 13 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło Uchwałę nr 18 w sprawie 

obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem części akcji własnych serii A wraz z 

równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji 

uprzywilejowanych imiennych serii A1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony do kwoty 

100.599,60 zł poprzez umorzenie 410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A przy jednoczesnym 

podwyższeniu kapitału zakładowego do pierwotnej wartości w drodze emisji akcji serii A1. W wyniku 

umorzenia akcji własnych Spółki pozostało 704.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A. 
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Zmiany w kapitale zakładowym wynikające z powyższej uchwały zostały zarejestrowane w KRS w dniu 

28 października 2020 r.  

Akcje serii B 

Podstawą prawną emisji akcji serii B jest Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 31 stycznia 2018 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty 

publicznej akcji serii B, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie 

Spółki (Repertorium A nr 551/2018). 
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W dniu 27 lutego 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/27/02/2018 w sprawie dojścia do skutku 

oferty publicznej akcji oferowanych oraz przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii B, która została 

zmieniona uchwałą Zarządu Spółki nr 1/28/02/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. W ramach oferty akcji serii 

B przydzielono 60.358 akcji. 

 W dniu 5 marca 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie dookreślenia kapitału 

zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki (Repertorium A nr 1133/2018). Kapitał zakładowy został 

dookreślony na kwotę 117.435,80 zł. 
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Akcje serii B zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 

kwietnia 2018 r. 

Akcje serii C 

Podstawą prawną emisji akcji serii C jest Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 31 stycznia 2018 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty 

publicznej akcji serii C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie 

Spółki (Repertorium A nr 551/2018). 
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W dniu 27 marca 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/27/03/2018 w sprawie dojścia do skutku 

oferty publicznej akcji oferowanych oraz przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii C. W ramach 

oferty akcji serii C przydzielono 31.725 akcji. 
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 W dniu 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie dookreślenia kapitału 

zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki (Repertorium A nr 1550/2018). Kapitał zakładowy został 

dookreślony na kwotę 120.608,30 zł. 
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Akcje serii C zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 

maja 2018 r. 

Akcje serii D 

Podstawą prawną emisji akcji serii D jest Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 31 stycznia 2018 r. w przedmiocie emisji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii D, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru serii D w celu 

umożliwienia objęcia akcji osobom biorących udział w Programie Opcji Menedżerskich oraz 

upoważnienia dla organów Spółki (Repertorium A nr 551/2018). 
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W dniach 02 grudnia 2019 r. (Repertorium nr 5112/2019) i 20 marca 2020 r. (Repertorium A nr 

1253/2020) podjęto uchwały Zarządu w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych A 

odpowiednio za rok 2018 i 2019 oraz związanego z tym dookreślenia kapitału. W dniu 13 lipca 2020 r. 

(Repertorium A nr 2524/2020) podjęto uchwałę Zarządu w sprawie zamiany akcji imiennych serii D na 

akcje na okaziciela oraz zmiany statutu Spółki. 
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Akcje serii F 

Podstawą prawną emisji akcji serii F jest Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji 

obligacji serii P zamiennych na akcje serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy 

w odniesieniu do obligacji serii P i prawa poboru akcji serii F raz zmiany statutu Spółki (Repertorium A 

nr 2502/2018). 
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Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 sierpnia 2018 r. 

W dniu 31 stycznia 2019 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1 w sprawie dookreślenia kapitału 

zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki (Repertorium A nr 415/2019). W wyniku złożenia przez 

obligatariuszy obligacji serii P oświadczeń o zamianie obligacji serii P na akcje serii F, Zarząd Spółki 

podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 5.232,80 zł i dookreślił wysokość kapitału zakładowego na 

kwotę 125.841,10 zł. Należy wskazać, że 21 obligacji serii P zostało wykupionych przed dniem zamiany, 

w związku z tym wymianie podlegały pozostałe 844 obligacje serii P, które w całości zostały 

wymienione na akcje serii F. 
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Akcje serii F zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 

marca 2019 r. 

Akcje serii G 

Podstawą prawną emisji akcji serii G jest Uchwała nr 01/22/03/2019 Zarządu Spółki z dnia 22 marca 

2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze 

emisji nowych akcji serii G w trybie oferty publicznej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki (Repertorium A nr 1146/2019). 
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Powyższa uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wyrażonego w Uchwale nr 6 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2018 r. (Repertorium A nr 551/2018). 
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W dniu 10 kwietnia 2018 r. dokonano wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego dotyczącego wysokości kapitału docelowego. 
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W dniu 15 maja 2019 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1 w przedmiocie dokonania przydziału akcji 

serii G, która następnie została zmieniona Uchwałą korygującą nr 1 Zarządu Spółki z dnia 23 maja 

2019 r. W ramach oferty prywatnej akcji serii G przydzielono 123.837 akcji.  

W dniu 19 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 w sprawie dookreślenia kapitału 

zakładowego Spółki do kwoty 138.224,80 zł (akt notarialny repertorium A nr 2792/2019). 
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Akcje serii G zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 

października 2019 r. 

4. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny 
sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich 
pokrycia 

Akcje serii B, C, D i G zostały objęte za gotówkę, poprzez dokonanie wpłat na rachunek Spółki. 

Akcje serii A zostały pokryte w całości majątkiem Spółki przekształcanej pod firmą „Legimi” sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu w postaci przedsiębiorstwa tej spółki.  

Akcje serii D zostały pokryte wkładem na kapitał zakładowy Spółki przy dokonaniu zamiany warrantów 

subskrypcyjnych A na akcje serii D. 

Akcje serii F zostały pokryte poprzez zamianę obligacji serii P na akcje serii F tj. w drodze konwersji 

wierzytelności przysługujących obligatariuszowi wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z obligacji 

serii P. Na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 r. Emitent dokonał emisji do 1.000 

imiennych obligacji serii P o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja. Cena emisyjna była równa 

wartości nominalnej obligacji. Obligacje serii P były wyemitowane jako 12-miesięczne obligacje 

imienne, niezabezpieczone, oprocentowane w wysokości 5% w skali roku i wydane w formie 

dokumentu z prawem do zamiany na akcje serii F. 1 obligacja serii P uprawniała do objęcia 62 akcji 

serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Emitent w dniu 19 września 2018 r. dokonał 
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przydziału 865 obligacji serii P. W związku ze złożeniem przez obligatariuszy oświadczeń o zamianie 

wszystkich posiadanych obligacji serii P na akcje serii F, w dniu 31 stycznia 2019 r. Emitent podjął 

uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę 125.841,10 zł poprzez emisję 

52.328 akcji serii F. Przy czym należy wskazać, że 21 obligacji serii P zostało wykupionych przed dniem 

zamiany, w związku z tym wymianie podlegały pozostałe 844 obligacje serii P, które w całości zostały 

wymienione na akcje serii F. 

5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie 

Akcje serii A 

Akcje serii A uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego 2017 rozpoczynającego się w dniu 

1 stycznia 2017 r. 

Akcje serii B 

Zgodnie z art. 1 pkt 4 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 

2018 r. akcje serii B uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach: 

a) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,  

b) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym 

akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

W związku z powyższym Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego 2018 
rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2018 r.  

Akcje serii C 

Zgodnie z art. 1 pkt 4 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 

2018 r. akcje serii C uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach: 

a) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,  

b) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym 

akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

W związku z powyższym Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego 2018  
rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2018 r. 

Akcje serii D 

Zgodnie z art. 3 pkt 5 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 
2018 r. akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach: 
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a) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 
dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w 
dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 
poprzedzającego bezpośredni rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na 
rachunku papierów wartościowych, 

b) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym 
po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 
uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub 
zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku 
obrotowego. 

W związku z powyższym Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego 2019 
rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2019 r. 

Akcje serii F 

Zgodnie z art. 2 pkt 5 i 6 Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 

2018 r. akcje serii F uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach: 

a) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od wpłat zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 

stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały 

wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,  

b) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od wpłat zysku za rok obrotowy, w 

którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów 

wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.  

W związku z powyższym Akcje serii F uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego 2018 

rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2018 r.  

Akcje serii G 

Zgodnie z art. 1 pkt 4 Uchwały nr 01/22/03/2019 Zarządu Spółki z dnia 22 marca 2018 r. akcje serii G 

uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach: 

c) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu 

dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, 

uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, w którym akcje te 

zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych,  

d) wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu 

przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym 

akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, 

tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 

W związku z powyższym Akcje serii G uczestniczą w dywidendzie od roku obrotowego 2019 

rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2019 r.  
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 13 lipca 2020 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie 

podziału zysku za 2019 r., zgodnie z którą postanowiło podzielić zysk za rok 2019, przeznaczając go 

w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 10 lipca 2019 r. podjęło uchwałę nr 7 w sprawie 

podziału zysku za 2018 r., zgodnie z którą postanowiło podzielić zysk za rok 2018, przeznaczając go 

w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 20 czerwca 2018 r. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie 

podziału zysku za 2017 r., zgodnie z którą postanowiło podzielić zysk za rok 2017, przeznaczając go 

w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych. 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Emitenta z dnia 26 kwietnia 2017 r. podjęło uchwałę nr 
07/04/2017 w sprawie pokrycia straty za 2016 r., zgodnie z którą postanowiło pokryć stratę za 2016 r. 
zyskami z przyszłych lat obrotowych.  
 
Akcje serii A, B, C, D, G i F wprowadzane do obrotu na rynku NewConnect są tożsame w prawach, w 

tym w prawie do dywidendy.  

6. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji 

Akcje serii A, B, C, D, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie są uprzywilejowane w jakikolwiek 

sposób. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 

2 głosy oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Prawa i obowiązki związane z akcjami określają przepisy 

prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, Statut Emitenta oraz inne przepisy prawa. Poniższy 

opis praw wynikających z papierów wartościowych oraz zasad ich realizacji stanowi ogólne wskazanie 

najważniejszych przepisów mających istotny wpływ na sytuację prawną posiadaczy akcji Emitenta. 

 

Prawa majątkowe: 

1) Prawo do dywidendy 

Zgodnie z art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do dywidendy, tj. do udziału w zysku Spółki, który 

został wykazany w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym oraz przeznaczony 

przez Walne Zgromadzenie na wypłatę akcjonariuszom. Prawo to jest bezwzględne, tj. nie może zostać 

odebrane akcjonariuszowi na mocy zapisów w statucie czy postanowień walnego zgromadzenia. 

Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji z uwzględnieniem uprzywilejowania. Jeżeli akcje nie są 

całkowicie pokryte, zysk rozdziela się  w  stosunku do dokonanych wpłat na akcje. Akcje serii A1 są 

uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję przypada dywidenda w wysokości 150% dywidendy 

przypadającej na każdą inną akcję.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 

z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę 

dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie 

z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy 

lub rezerwowe. 

Statut Spółki zawiera regulacje upoważniające Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet 

przewidywanej dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. 

Ustawa Prawo Dewizowe nie przewiduje ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji 

będących nierezydentami. 
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Prawo do dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączone, jednak zgodnie 

z art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego podlega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat, licząc 

od ustalonego dnia, w którym miała nastąpić wypłata dywidendy. 

2) Prawo poboru 

W przypadku emisji nowych akcji Spółki, zgodnie z art. 433 § 1 KSH, akcjonariusze mają prawo 

pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Prawo 

poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje lub 

inkorporujących prawo zapisu na akcje. 

W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może jednak pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji  

w całości lub w części. Taka uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga zapowiedzenia w porządku obrad 

oraz większości co najmniej czterech piątych głosów. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu 

pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną 

akcji bądź sposób jej ustalenia. Zasad określonych w tym akapicie nie stosuje się gdy: 

− uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez 

instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie 

akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych 

w uchwale, 

− uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy 

akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im 

akcji. 

Objęcie akcji przez subemitenta musi być zgodne z art. 433 § 4 - § 5 KSH. 

Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej zgodnie z art. 433 

§ 2 KSH. Statut może upoważniać Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą 

Rady Nadzorczej. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały zmieniającej statut, która przewiduje 

przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą 

Rady Nadzorczej, wymaga spełnienia warunków określonych w art. 433 § 2 KSH. 

Statut Spółki upoważnia Zarząd w ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego, do 

wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Uchwała w przedmiocie 

wyłączenia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wymaga zgody Rady 

Nadzorczej. 

3) Prawo do udziału w masie likwidacyjnej 

Zgodnie z art. 474 §§ 1–2 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w podziale majątku Emitenta  

w razie jego likwidacji, z tym że może to nastąpić najwcześniej rok od dnia ostatniego ogłoszenia  

o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Każda Akcja uprawnia do uczestnictwa w podziale majątku 

pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosowanie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy 

spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Wielkość tych wpłat 

ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez każdego akcjonariusza akcji.  

4) Prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów 

Zgodnie z art. 463 § 1 KSH likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że statut lub uchwała walnego 

zgromadzenia stanowi inaczej.  
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Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mają prawo, zgodnie  

z art. 463 § 2 KSH, wnioskować do sądu rejestrowego o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez 

ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. 

5) Prawo do zbywania akcji 

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje 

w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tej spółki (record date) 

a dniem zakończenia walnego zgromadzenia (art. 4064 KSH). 

6) Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach 

Akcjonariusz ma prawo ustanowić zastaw na Akcjach lub użytkowanie Akcji. Zgodnie z art. 340 § 1 KSH 

zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub 

użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz 

gdy w rejestrze akcjonariuszy lub na rachunku papierów wartościowych, dokonano wzmianki o jego 

ustanowieniu i upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 

Zgodnie z art. 340 § 2 KSH statut może przewidywać zakaz przyznawania prawa głosu zastawnikowi lub 

użytkownikowi Akcji albo może uzależnić przyznanie takiego uprawnienia od zgody określonego 

organu Spółki.  

7) Prawo związane z wykupem akcji przy istotnej zmianie przedmiotu działalności 

Zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych skuteczność uchwały walnego zgromadzenia  

w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, 

którzy nie zgadzają się na tę zmianę.  

Prawa korporacyjne: 

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 

Jak stanowi art. 4061 § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają 

tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień 

rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. record date). Dzień rejestracji uczestnictwa  

w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zgodnie 

z art. 4062 KSH zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia 

w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa 

rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu. 

Zgodnie z art. 4063 § 1 KSH, na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej, zastawnika lub 

użytkownika, którym przysługuje prawo głosu zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu 

walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa 

w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne 

zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z 

żądaniem akcjonariusza, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego 

rachunku papierów wartościowych (art. 4063 § 2 KSH). Konsekwencją złożenia przedmiotowego 

żądania jest wykazanie akcjonariusza na liście, o której mowa w 4063 § 4 KSH i prawo akcjonariusza do 

uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Zgodnie z art. 4065 KSH udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, chyba że statut spółki stanowi inaczej. O udziale w walnym 

zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie. 

Udział w takim walnym zgromadzeniu obejmuje w szczególności: 1) dwustronną komunikację w czasie 

rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one 
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wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad 

walnego zgromadzenia, i 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w 

toku walnego zgromadzenia. Regulamin obejmujący szczegółowe zasady udziału w walnym 

zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza. 

Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji 

akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Spółka publiczna zapewnia 

transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

2) Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH, każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu 

Emitenta, chyba że Spółka wyda akcje o szczególnych uprawnieniach, w tym akcje uprzywilejowane co 

do głosu.  

Zgodnie ze Statutem Spółki, akcje serii A1 posiadają przywilej przyznający dwa głosy na każdą akcję. 

Art. 4111 § 1 KSH przewiduje możliwość oddania głosu na walnym zgromadzeniu przez akcjonariusza 

spółki publicznej drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Na 

Dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego wewnętrzne regulacje Emitenta nie 

przewidują oddania głosu drogą korespondencyjną. 

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji – uprawnienie przewidziane  

w art. 4113 § 1 KSH. 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Ponadto do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej  

i wykonywania prawa głosu dopuszcza się możliwość udzielenia pełnomocnictwa również w postaci 

elektronicznej bez opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu (4121 § 2 KSH). Pełnomocnikiem spółki publicznej może być 

także członek Zarządu lub pracownik tej spółki. Art. 4122 § 3 KSH wprowadza ograniczenie polegające 

na tym, że jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest członek zarządu, 

członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik 

spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko 

na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności 

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego 

pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez 

akcjonariusza. 

Na podstawie art. 4065 § 5 KSH w przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków 

komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie 

otrzymania głosu. Zgodnie z art. 4065 § 6 KSH na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po 

upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego 

pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba 

że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej. 

3) Prawo do zgłaszania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 

jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce 

na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące 

spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 

wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie 

internetowej. 
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Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 

wprowadzonych do porządku obrad – art. 401 § 5 KSH. 

4) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście 

dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia 

jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego 

punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany 

niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego 

zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce 

publicznej termin  ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania 

walnego zgromadzenia. 

5) Prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych 

spraw w porządku obrad tego zgromadzenia 

Zgodnie z art. 400 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą 

kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch 

tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie 

zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. W 

zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób należy powołać się 

na postanowienie sądu rejestrowego. 

6) Prawo do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają 

przewodniczącego tego zgromadzenia – art. 399 § 3 KSH. 

7) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu 

Stosownie do art. 410 § 1 KSH niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 

sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w tym zgromadzeniu, z 

wymienieniem liczby akcji Spółki, które każdy z nich przedstawia oraz przysługujących im głosów. Lista 

obecności, podpisana przez przewodniczącego, powinna zostać wyłożona do wglądu podczas obrad 

Walnego Zgromadzenia. 

Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną 

w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcom przysługuje prawo wyboru 

jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH). 

8) Prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu 

Każdemu z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, w oparciu o art. 

420 § 2 KSH, przysługuje prawo do żądania zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru 

podejmowanych uchwał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden 

akcjonariusz. 

9) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami 
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Zgodnie z art. 385 § 3–9 KSH, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą 

kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewidywałby inny 

sposób powołania Rady Nadzorczej. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, 

która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady 

Nadzorczej mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą 

jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez 

odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z powyższym opisem, obsadza się w drodze 

głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy 

wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli na 

Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy 

zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru 

co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z powyższymi przepisami, wygasają 

przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób, 

o których mowa w kolejnym zdaniu. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba powołana przez 

podmiot określony w odrębnej ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady 

Nadzorczej. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji 

niemych) przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń. 

10) Prawo do wnioskowania o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zbadania przez 

rewidenta do spraw szczególnych określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub 

prowadzeniem jej spraw 

Zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie, na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, 

posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę  

w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego 

z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci 

mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia 

sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia (w trybie art. 400 

i 401 KSH). 

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku, o którym mowa powyżej 

albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą,  

w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego 

podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych. 

11) Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 407 § 1 i § 11 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do 

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów 

jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może również żądać przesłania mu tej listy 

nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 

12) Prawo do żądania wydania odpisów: sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania 

finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz 

opinii biegłego rewidenta. Dokumenty te są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na 

piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

13) Prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia 
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Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów (zawierającą wypisy z 

protokołów, dowody zwołania Walnych Zgromadzeń oraz pełnomocnictwa udzielone przez 

akcjonariuszy), a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał Walnego 

Zgromadzenia. 

14) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach 

objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. 

15) Prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem 

Emitenta 

Zgodnie z art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mają prawo przeglądać 

dokumenty związane z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta. 

16) Prawo do otrzymania informacji o stosunku dominacji 

Akcjonariuszowi Emitenta przysługuje na podstawie art. 6 § 4-5 KSH prawo do żądania udzielenia 

pisemnej informacji przez spółkę handlową będąca również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie 

pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec 

innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Przywołany 

przepis daje akcjonariuszowi Spółki uprawnienie również do żądania ujawnienia liczby akcji Emitenta 

lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako 

zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. 

17) Prawo do żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących spółki oraz prawo do złożenia 

wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji 

Stosownie do postanowień art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego 

Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie 

takich informacji jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółki, co do zasady, jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza. 

Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym 

ważne powody. 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. 

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 428 § 2 KSH 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. Ponadto, stosownie do art. 428 § 3 KSH, Członek Zarządu może odmówić udzielenia 

informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  

Zgodnie z art. 428 § 6 KSH, w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem 

wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji 

na piśmie, przy uwzględnieniu wyżej opisanego ograniczenia związanego z możliwością wyrządzenia 

szkody Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez 

ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. 

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas 

obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu 
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rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie 

tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. 

Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia 

informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem. 

18) Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz prawo do 

wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 422 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes Emitenta lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do 

wytoczenia powództwa przysługuje: 

(i) Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów; 

(ii) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; 

(iii) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym Zgromadzeniu; 

(iv) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku 

wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie 

nieobjętej porządkiem obrad. 

Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. 

Osobom i organom wymienionym w niniejszym punkcie powyżej przysługuje, zgodnie z art. 425 § 1 

KSH, prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego 

Zgromadzenia sprzecznej z KSH. W tym przypadku przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego 

nie stosuje się. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia spółki 

publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak 

niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały. Upływ tego terminu nie włącza możliwości 

podniesienia zarzutu nieważności uchwały. 

Zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia czy też wytoczenie przeciwko Spółce powództwa  

o stwierdzenie nieważności uchwały nie wstrzymują postępowania rejestrowego. Sąd rejestrowy może 

jednakże zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy. W przypadku 

wniesienia/wytoczenia oczywiście bezzasadnego powództwa sąd, na wniosek pozwanej spółki, może 

zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia 

jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

19) Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta oraz innym osobom, które 

wyrządziły szkodę Emitentowi 

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną 

osobę, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie tejże szkody w terminie roku od dnia 

ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł 

uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody 

wyrządzonej Emitentowi. Osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej 

sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez 

Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie. Powyższe regulują art. 486 i 487 KSH. 
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20) Prawo do żądania sprzedaży akcji Spółki (przymusowy wykup akcji) oraz prawo do żądania 

wykupienia akcji Spółki 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi 

lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w 

art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w spółce 

publicznej, przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo 

żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy 

wykup). 

Cenę przymusowego wykupu akcji wprowadzonych wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu, z 

zastrzeżeniem ust. 2a, ustala się zgodnie z art. 91 ust. 6–8 Ustawy o Ofercie. Zastrzeżenie w ust. 2a 

stanowi: jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu, o których mowa w ust. 1 (ww. akapit), nastąpiło w 

wyniku ogłoszonego wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki, cena 

przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny proponowanej w tym wezwaniu. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego 

skierowane jest żądanie wykupu. 

Przymusowy wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 82 Ustawy o Ofercie. 

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać także wykupienia posiadanych przez niego akcji przez 

innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie 

składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub 

przekroczenie tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu temu są obowiązani zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 95% 

ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od 

dnia jego zgłoszenia. 

Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron 

porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, o ile członkowie tego 

porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 95% 

ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny 

nie niższej niż wartość godziwa akcji. 

Wykup akcji w wyżej przedstawionym trybie regulują przepisy art. 83 Ustawy o Ofercie. 

21) Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji 

Zgodnie z art. 359 KSH i § 3 ust. 3 Statutu, Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, 

którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie 

akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać sposób i warunki umorzenia, 

wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzonych akcji, bądź 

uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Umorzenie akcji 

wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być 

powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. 

7. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty 
dywidendy w przyszłości 

Zgodnie z art. 395 § 2 ust. 2) KSH, Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o podziale jej zysku 

albo o pokryciu straty za dany rok obrotowy. Może on być w szczególności przeznaczony na: 
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(i) kapitał zakładowy, 

(ii) kapitał zapasowy, 

(iii) kapitały rezerwowe, 

(iv) dywidendę. 

Wszystkie akcje Emitenta mają takie samo prawo do dywidendy, z wyjątkiem akcji imiennych serii A1, 

które uprawniają do dywidendy w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty 

akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. Zysk bilansowy Spółki przeznaczony przez 

jej Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji. 

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym 

przez biegłego rewidenta. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych decyzję o podziale zysku (lub 

pokryciu straty) oraz wypłacie dywidendy podejmuje walne zgromadzenie spółki. Zysk przeznaczony 

na dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk 

rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.  

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok 

obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 

z utworzonych z zysków 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 obowiązującym prawem lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok 

obrotowy na kapitału zapasowy lub rezerwowe. 

Emitenta, dotychczas nie wypłacał dywidendy. Na Dzień sporządzenia Dokumentu Spółka nie przyjęła 

polityki dywidendowej.  

8. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi 
Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku. 

W niniejszym rozdziale opisane zostały jedynie podstawowe zasady opodatkowania dochodów 

związanych z posiadaniem akcji i obrotem akcjami.  

Podatek dochodowy: 

1) Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach (w tym dywidenda) – osoby 

fizyczne 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych 

dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych 

pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. 

Powyższy przepis, zgodnie z art. 30a ust. 2 przedmiotowej ustawy, stosuje się z uwzględnieniem umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże 

zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 

udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego 

certyfikatem rezydencji. Zgodnie z art. 41 ust. 9a-9c ustawy, jeżeli miejsce zamieszkania podatnika dla 

celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu jego 

ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres kolejnych dwunastu 

miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania tego certyfikatu 

miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie, podatnik jest obowiązany do 

niezwłocznego udokumentowania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych nowym certyfikatem 
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rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił powyższego obowiązku odpowiedzialność za niepobranie 

podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od należnej ponosi podatnik. Zgodnie 

natomiast z art. 41 ust. 9d przedmiotowej ustawy, jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w 

szczególności faktury lub umowy, wynika, że miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych 

uległo zmianie w okresie dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił 

obowiązku, o którym mowa w ust. 9b, przepisy ust. 9a i 9c nie mają zastosowania od dnia,  

w którym płatnik uzyskał ten dokument. 

Zgodnie z art. 41 ust. 10 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych płatnikami zryczałtowanego podatku 

dochodowego w zakresie dywidendy są podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za pośrednictwem 

których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek pobiera się w dniu przekazania należności  

z tytułu dywidendy do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

2) Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z udziału w zyskach (w tym dywidenda) – osoby 

prawne 

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od 

dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19% 

uzyskanego przychodu. 

Dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są 

zwolnione od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 

(i) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 

spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

(ii) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie 

należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; 

(iii) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji)  

w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1; 

(iv) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody)  

z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w 

wysokości, o której mowa w powyższym punkcie 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. 

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 

udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyższym punkcie 3, przez spółkę uzyskującą dochody 

(przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku 

niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w powyższym punkcie 3, 

nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w powyższym punkcie 2, 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 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 

20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza 

się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. 
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Opisane powyżej zasady stosuje się odpowiednio do: 

(i) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 

r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, z późn. zm.); 

(ii) dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych wypłacanych przez spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP spółkom 

podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości 

swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym bezpośredni udział 

procentowy w kapitale spółki wypłacającej ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%; 

(iii) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa  

w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka ta spełnia 

określone powyżej warunku (o których mowa w art. 22 ust. 4–4b Ustawy o podatku dochodowym 

od osób prawnych). 

Zwolnienie z opodatkowania dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych stosuje się: 

(i) jeżeli posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności; 

(ii) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu 

własności lub innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze 

zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione. 

Powyższe przepisy (zwolnienia z art. 22 ust. 4-4d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) 

stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do tej ustawy, przy 

czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy art. 22 ust. 4–4d Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym 

mowa w art. 22 ust. 4c pkt 2 tej ustawy. 

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20–22 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie 

unikania 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. 

Wyżej opisanego zwolnienia od podatku dochodowego dochodów (przychodów) z dywidend oraz 

innych przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 22c Ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych, nie stosuje się, jeżeli:  

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. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem 

podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz 

2) czynności, o których mowa powyżej (punkt 1), nie mają rzeczywistego charakteru. Uznaje 

się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, 
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w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności 

dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa powyżej, przenoszona jest 

własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód 

(dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych. 

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat 

dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 

2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania 

wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Zastosowanie stawki podatku wynikającej 

z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką 

umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych 

uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. 

Spółki, które dokonują wypłat dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach, w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 22 ust. 4 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosują zwolnienie z tego przepisu wyłącznie pod 

warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą te dochody (przychody), mającą siedzibę w 

innym niż RP państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej 

certyfikatem rezydencji lub istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez 

właściwy organ administracji podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo 

przez właściwy organ podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

W przypadku dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach 

wypłacanych na rzecz spółki, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, lub jej zagranicznego zakładu, spółka wypłacająca stosuje zwolnienie z opodatkowania 

pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu pisemnego oświadczenia, że w 

stosunku do wypłacanych należności spełniony został warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 4 pkt 4 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku należności, o których mowa w art. 

21 ust. 1 pkt 1, pisemne oświadczenie powinno wskazywać, że spółka albo zagraniczny zakład jest 

rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności. 

Spółki, które dokonują wypłat dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach na rzecz podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 

pkt 58 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosują zwolnienia wynikające z tych 

przepisów wyłącznie pod warunkiem udokumentowania przez ten podmiot jego miejsca siedziby dla 

celów podatkowych, uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji oraz złożenia przez niego 

pisemnego oświadczenia, że jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych przez płatnika należności 

oraz spełnia on warunki, o których mowa w tych przepisach. Ocena tych dokonywana jest niezależnie 

od warunku istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowej między Rzecząpospolitą 

Polską a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot 

wymieniony w art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a oraz art. 17 ust. 1 pkt 58 ma siedzibę. 

Jeżeli miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem 

rezydencji niezawierającym okresu jego ważności, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten 

certyfikat przez okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia jego wydania. Jeżeli w okresie dwunastu 

miesięcy od dnia wydania tego certyfikatu miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo 

zmianie, podatnik jest obowiązany do niezwłocznego udokumentowania miejsca siedziby dla celów 

podatkowych nowym certyfikatem rezydencji. Jeżeli podatnik nie dopełnił powyższego obowiązku, 
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odpowiedzialność za niepobranie podatku przez płatnika lub pobranie podatku w wysokości niższej od 

należnej ponosi podatnik. Jeżeli z dokumentu posiadanego przez płatnika, w szczególności faktury lub 

umowy, wynika, że miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych uległo zmianie w okresie 

dwunastu miesięcy od dnia wydania certyfikatu, a podatnik nie dopełnił wyżej wymienionego 

obowiązku, powyższe przepisy nie mają zastosowania od dnia, w którym płatnik uzyskał ten dokument 

(art. 26 ust. 1i-1l Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). 

W przypadku gdy wypłata dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu 

udziału w zyskach dokonywana jest na rzecz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów 

wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi 

ujawniona w trybie przewidzianym w Ustawie o obrocie, płatnik pobiera w zryczałtowany podatek 

dochodowy w wysokości 19% od łącznej wartości dochodów (przychodów) przekazanych przez niego 

na rzecz wszystkich takich podatników za pośrednictwem posiadacza rachunku zbiorczego. W takim 

przypadku: 

(i) przepisów art. 26 ust. 1a, 1c, 1d, 1f, 1g oraz 3b–3d Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych nie stosuje się w zakresie dotyczącym podatników, których tożsamość nie została 

płatnikowi ujawniona; 

(ii) do poboru podatku są obowiązane podmioty prowadzące rachunki zbiorcze, za 

pośrednictwem których należność jest wypłacana; podatek pobiera się w dniu przekazania 

należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku wypłat 

należności z tytułu: 

(i) odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo 

na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 

Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

(ii) przychodów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e oraz g, ww. ustawy uzyskanych 

z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na 

rachunkach zbiorczych 

- obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy, stosuje się do podmiotów prowadzących 

rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze, jeżeli wypłata należności następuje za 

pośrednictwem tych podmiotów. 

Płatnicy, o których mowa w wyżej przywołanym ust. 2c pobierają zryczałtowany podatek dochodowy 

w dniu przekazania należności do dyspozycji posiadacza rachunku papierów wartościowych lub 

posiadacza rachunku zbiorczego. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o 

unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe 

pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od 

podatnika certyfikatem rezydencji. Przepisy ust. 1c–1l Ustawy o podatku dochodowym od osób 

prawnych stosuje się odpowiednio. 

3) Podatek dochodowy od dochodów ze sprzedaży akcji – osoby fizyczne 

Zgodnie z art. 17 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych są traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych, które powstają  

w momencie przeniesienia na nabywcę własności papierów wartościowych. 

Zgodnie z art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych 

z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. 

Dochodem tym jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodu (zwłaszcza cena nabycia 
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papierów wartościowych czy wydatki związane bezpośrednio z ich nabyciem, np. prowizja firmy 

inwestycyjnej). 

Przepisy wyżej przytoczonego ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, jednakże zastosowanie stawki podatku 

wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku 

zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych 

miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych  

i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje  

w wykonywaniu działalności gospodarczej. 

Dochodów ze sprzedaży akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych  

w art. 27 oraz art. 30c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie z art. 30b ust. 5a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik mający 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochody z odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, 

dochody te łączy się i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą 

podatkowi dochodowemu zapłaconemu za granicą. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej 

części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód 

uzyskany za granicą. W przypadku podatnika, o którym mowa powyżej uzyskującego dochody z 

odpłatnego zbycia papierów wartościowych wyłącznie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

powyższą zasadę stosuje się odpowiednio. 

Zgodnie z art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku 

podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 tej ustawy, 

wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i 

obliczyć należny podatek dochodowy. Stosuje się przy tym zasadę FIFO (jeśli nie jest możliwa 

identyfikacja sprzedawanych papierów wartościowych, przyjmuje się, że kolejno są to papiery 

wartościowe począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej. 

O wysokość straty ze źródła przychodów (w tym ze zbycia papierów wartościowych), poniesionej  

w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie 

może przekroczyć 50% kwoty tej straty. 

Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej (w tym pośredniczące w sprzedaży papierów wartościowych firmy 

inwestycyjne) są obowiązane, przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego 

naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje 

zadania, a w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną nie mającą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej miejsca zamieszkania, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu 

skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania, 

imienne informacje o wysokości dochodu (ewentualnie straty) z tytułu zbycia papierów 

wartościowych. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie od dnia 

15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani 

składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego 

w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach 
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określonych w art. 30b Ustawy po podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy ci są również 

zobowiązani do zapłaty w powyższym terminie przedmiotowego podatku dochodowego. 

Przepisy opisane w niniejszym punkcie nie mają zastosowania w przypadku odpłatnego zbycia 

papierów wartościowych w wykonywaniu działalności gospodarczej. W takiej sytuacji przychody ze 

sprzedaży papierów wartościowych powinny być kwalifikowane jako pochodzące z wykonywania 

działalności gospodarczej i rozliczone zgodnie z przepisami obowiązującymi dla tego źródła przychodu. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli nie 

mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(ograniczony obowiązek podatkowy). Należy przy tym mieć na uwadze postanowienia umów  

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, dochód 

uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze 

darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny 

od podatku dochodowego. 

4) Podatek dochodowy od dochodów ze sprzedaży akcji – osoby prawne 

Dochód ze zbycia papierów wartościowych stanowi różnicę pomiędzy przychodem, czyli kwotą ze 

sprzedaży papierów wartościowych, a kosztami uzyskania przychodu (zwłaszcza cena nabycia 

papierów wartościowych czy wydatki związane bezpośredni z ich nabyciem, np. prowizja firmy 

inwestycyjnej). Dochód ten łączy się z pozostałymi dochodami osoby prawnej i podlega opodatkowaniu 

na zasadach ogólnych – 19%-owa stawka podatku dochodowego. 

Podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości 

różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a 

sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Możliwy jest także wybór uproszczonej formy 

sposobu deklarowania dochodu (straty), zgodnie z art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych, co jednak nie ma zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli 

działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy, jeżeli nie mają 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu 

tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy o podatku od 

czynności cywilnoprawnych, umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych (w tym 

papierów wartościowych), podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych ze stawką 1% wartości 

rynkowej przedmiotu transakcji. 

Zgodnie z art. 9 pkt 9 przedmiotowej ustawy, zwania się od podatku sprzedaż praw majątkowych, 

będących instrumentami finansowymi, w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie: 

(i) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, 

(ii) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, 

(iii) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, 

(iv) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne 

firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu 

zorganizowanego. 
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Podatek od spadków i darowizn 

Zgodnie Ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub 

darowizny praw majątkowych (w tym praw wynikających z akcji) wykonywanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, jeżeli w dniu nabycia ani 

nabywca (spadkobierca lub obdarowany), ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami 

polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wysokość podatku, zgodnie z postanowieniami art. 14 i 15 przedmiotowej ustawy ustala się: 

(i) w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, 

(ii) od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku. 

Przy spełnieniu odpowiednich warunków, o których mowa w art. 4a ustawy, nabycie własności rzeczy 

lub praw majątkowych (również związanych z akcjami) przez małżonka, zstępnych, wstępnych, 

pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn. 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 105 Ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, dochód 

uzyskany ze zbycia udziałów w spółce kapitałowej i papierów wartościowych, otrzymanych w drodze 

darowizny, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego podatku od spadków i darowizn, jest wolny 

od podatku dochodowego. 

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe 

Zgodnie z art. 30 w związku z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnik, który na podstawie prawa 

podatkowego nie wykonał obowiązku obliczenia, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku we 

właściwym terminie organowi podatkowemu, całym swoim majątkiem odpowiada za podatek 

niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ 

podatkowy stwierdzi okoliczność, o której mowa powyżej, wydaje decyzję o odpowiedzialności 

podatkowej płatnika, w której określa wysokość należności z tytułu niepobranego lub pobranego, a 

niewpłaconego podatku. Opisanych przepisów nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej 

albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika; w tych przypadkach organ podatkowy wydaje 

decyzję o odpowiedzialności podatnika. Odpowiedzialność podatnika można orzec w decyzji 

określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej, podatnik 

odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. 
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IV. DANE O EMITENCIE 

1. Nazwa (firma), forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres emitenta wraz 
z numerami telekomunikacyjnymi (telefon, telefaks), adresem głównej 
strony internetowej i adresem poczty elektronicznej, identyfikatorem 
według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numerem według 
właściwej identyfikacji podatkowej 

NAZWA (FIRMA) Legimi Spółka Akcyjna 

FORMA PRAWNA Spółka Akcyjna 

KRAJ SIEDZIBY Polska 

SIEDZIBA Poznań  

ADRES ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań 

TELEFON 22 307 65 40 

FAX 22 250 11 90 

POCZTA ELEKTRONICZNA legimi@legimi.com 

STRONA INTERNETOWA https://www.legimi.pl/relacje-inwestorskie/ 

NUMER KRS 0000707323 

SĄD REJESTROWY 
Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 301031192 

NIP 7781460897 

 

2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony 

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony. 

3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony 
emitent 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i obecnie działa 

zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki i innymi właściwymi przepisami prawa.   

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki Legimi sp. z o.o. w Legimi S.A. na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Legimi sp. z o.o. w dniu 10 listopada 2017 r. 

(repertorium A nr 5423/2017). 

4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego 
rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy 
emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania 
zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który 
je wydał 

Emitent został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem 

Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000707323. Wpisu dokonano w dniu 5 grudnia 2017 r. 
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Poprzednik prawny Emitenta tj. „Legimi” Sp. z o.o. został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000321842. 

Wpisu dokonano w dniu 27 stycznia 2009 r. 

5. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania 
zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – 
dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, 
ze wskazaniem organu, który je wydał 

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji ani zgody. 

6. Krótki opis historii Emitenta 

2009 - 2015 

Spółka została zawiązana aktem notarialnym w dniu 12 stycznia 2009 r. z kapitałem zakładowym 

w wysokości 15.000 zł oraz zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 27 stycznia 2009 r. 

pod firmą „Legimi” sp. z o.o. 

W dniu 2 grudnia 2011 r. dokonano zmiany umowy spółki oraz podwyższono kapitał zakładowy do 

17.500 zł. W dniu 15 lipca 2013 r. dokonano zmiany umowy spółki i kolejnego podwyższenia kapitału 

zakładowego do wysokości 24.950 zł, a następnie w dniu 17 stycznia 2014 r. podwyższono kapitał 

zakładowy Spółki do wysokości 25.000 zł. W dniu 2 lipca 2014 r. oraz 30 stycznia 2015 r. dokonano 

kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego do wysokości 27.850 zł. W dniu 11 lipca 2017 r. 

podwyższono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 111.400,00 zł. 

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością, w 2009 r. pozyskał on finansowanie w ramach 

działania POIG 8.1. w wysokości około 600 tys. zł na budowę pierwszej wersji platformy dystrybucji e-

booków. Środki były wydatkowane w latach 2009-2011.  

W IV kwartale 2011 r. Emitent zrealizował istotne zlecenie dla Grupa Allegro Sp. z o.o. – serwis 

ebooki.allegro.pl o wartości około 0,5 mln zł.  

W IV kwartale 2012 r. Emitent uruchomił drugą wersję platformy dystrybucji e-booków uzupełnioną 

o funkcję czytania w abonamencie bez limitu.  

W III kwartale 2013 r. Spółka pozyskała wsparcie funduszu SATUS Venture Capital, które umożliwiło 

przeprowadzenie działań marketingowych usługi oraz rozszerzenie zasięgu technologicznego na nowe 

systemy operacyjne: Android, Windows Phone, e-czytnik. W kolejnym kwartale 2013 r. Spółka została 

laureatem nagrody Grand Prix w konkursie Microsoft dla najlepszej aplikacji konsumenckiej. Ponadto 

Emitent rozpoczął współpracę z operatorem komórkowym Play – spółką P4 sp. z o.o. 

W II kwartale 2014 r. Emitent otrzymał także tytuł „Firmy Roku” oraz statuetkę kryształowej anteny od 

organizacji „Świat Mediów”.  

W I kwartale 2015 r. Emitent rozpoczął współpracę z operatorem komórkowym T-Mobile. W kolejnym 

kwartale liczba pobrań aplikacji mobilnych na telefony i tablety przekroczyła jeden milion. W III 

kwartale 2015 r. Emitent wprowadził pierwszą ofertę ebooków w abonamencie z e-czytnikiem za 1 zł. 

2016 

W lutym 2016 r. Spółka została zwycięzcą Mobile Trends Awards 2015 w kategorii „Mobilny startup”. 

W tym samym roku Emitent nawiązał współpracę z operatorem komórkowym Plus, który oferuje 

usługę Legimi rozliczaną w ciężar rachunku dla klientów detalicznych. W 2016 r. Spółka nawiązała także 
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współpracę strategiczną z firmą Samsung i firmą Pocketbook GmbH. Producent elektroniki Samsung 

oferował swoim klientom usługę Legimi wraz z promocyjnym pakietem darmowego dostępu na start. 

Ponadto w 2016 r. Emitent we współpracy z partnerem technologicznym Samsung wprowadził 

synchrobook, czyli połączenie ebooka z audiobookiem umożliwiające płynne przełączanie się pomiędzy 

trybem czytania i słuchania książek. Producent e-czytników Pocketbook oferuje swoje urządzenia 

z wbudowaną aplikacją Legimi w firmware.  

W październiku 2016 r. Emitent za pośrednictwem spółki Legimi International Sp. z o.o., uruchomił 

niemiecką platformę Legimi pod adresem legimi.de. 

2017 

W 2017 r. Emitent rozpoczął działania zmierzające do przekształcenia w spółkę akcyjną. 

10 listopada 2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie 

przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W dniu 5 grudnia 2017 r. 

Legimi S.A. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr 0000707323.  

2018 

W dniu 31 stycznia 2018 r. podjęto szereg uchwał podwyższających kapitał zakładowy Spółki, w tym: 

w drodze oferty publicznej akcji serii B o kwotę nie większą niż 7.500 zł, w drodze oferty publicznej 

akcji serii C o kwotę nie większą niż 16.100 zł. Warunkowo podwyższono kapitał zakładowy w drodze 

emisji akcji serii D o kwotę nie większą niż 6.750 zł oraz w drodze emisji akcji serii E o kwotę nie większą 

niż 1.350 zł. W lutym 2018 r. przeprowadzono ofertę publiczną akcji serii B, w wyniku której 

przydzielono 60.358 akcji o łącznej wartości 838.976,20 zł. Natomiast w marcu 2018 r. przeprowadzono 

ofertę publiczną akcji serii C, w wyniku której przydzielono 31.725 akcji serii C o łącznej wartości 

507.600,00 zł.  

W dniu 5 marca 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego 

Spółki oraz zmiany statutu Spółki, w związku z emisją akcji serii B. Kapitał zakładowy Spółki został 

dookreślony na kwotę 117.435,80 zł. 

W dniu 12 marca 2018 r., Zarząd Emitenta podpisał list intencyjny ze spółką Readfy GmbH, dotyczący 

przejęcia przez Emitenta spółki Readfy GmbH, stojącej za wiodącą, na rynku niemieckim, aplikacją do 

czytania w modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania ebooków w 

zamian za wyświetlane reklam. Celem przejęcia Readfy GmbH przez Emitenta, było zwiększenie zasięgu 

działalności Spółki i upowszechnienie jej usługi abonamentowej na rynku niemieckim. Dzięki transakcji, 

Emitent miał uzyskać dostęp do szerokiej bazy nowych użytkowników Readfy - serwis posiadał 400 tys. 

zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzystało regularnie 60 tys. użytkowników 

miesięcznie. Dodatkowo przejęcie niemieckiego podmiotu miało znacząco poprawić siłę negocjacyjną 

w relacjach z wydawcami na tamtym rynku, gdyż udziałowcami Readfy GmbH były osoby znane na 

lokalnym rynku książki. 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki, obejmującego emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w drodze oferty publicznej, a także 

dokonał rejestracji dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego 

Spółki oraz zmiany statutu Spółki, w związku z emisją akcji serii C. Kapitał zakładowy Spółki został 

dookreślony na kwotę 120.608,30 zł.  

W dniu 16 maja 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 
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Spółki, obejmującego emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze oferty publicznej, a także 

dokonał rejestracji dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 

W dniu 21 maja 2018 r. Zarząd Emitenta przyjął, a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła, uchwałę 

aktualizującą prognozę finansową na lata 2018-2020, w skład której wchodziła także aktualizacja 

strategii rozwoju Spółki.  

W dniu 25 maja 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie publicznej emisji do 1.200 sztuk 

obligacji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej równej 1.000 zł każda i łącznej wartości 

do 1.200.000 zł. W dniu 15 czerwca 2018 r. Emitent dokonał przydziału 1.2000 obligacji serii N o łącznej 

wartości nominalnej 1.200.000 zł. 

W dniu 1 czerwca 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie prywatnej emisji do 1.000 sztuk 

obligacji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości do 

1.000.000 zł. W dniu 12 czerwca 2018 r. Emitent dokonał przydziału 750 obligacji serii O o łącznej 

wartości nominalnej 750.000 zł.  

W dniu 20 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę w sprawie 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i emisji obligacji serii P zamiennych na akcje 

serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji serii P i prawa 

poboru akcji serii F oraz zmiany statutu Spółki. Zamiarem Emitenta była emisja do 1.000 sztuk obligacji 

serii P o wartości nominalnej 1.000 zł każda, zamiennych na akcje serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda akcja. Warunkowy kapitał zakładowy został podwyższony do nie więcej niż 12.953,40 zł. W dniu 

19 września 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 865 sztuk obligacji serii P. 

W dniu 10 października 2018 r. Emitent zawarł umowę prowadzącą do przejęcia 100% udziałów spółki 

Readfy GmbH działającej na rynku niemieckim pod warunkiem spełnienia świadczeń pieniężnych na 

rzecz strony sprzedającej do dnia 31 stycznia 2019 r. Emitent porozumiał się z udziałowcami spółki 

Readfy co do przedłużenia okresu finalizacji transakcji przejęcia spółki Readfy do dnia 30 marca 2019 r. 

Następnie Zarząd Spółki porozumiał się z udziałowcami spółki Readfy w sprawie przedłużenia okresu 

finalizacji transakcji o kolejne dwa miesiące tj. do 31 maja 2019 r. 

W dniu 30 października 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2.400 sztuk 

obligacji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości 

nominalnej od 500.000,00 zł do 2.400.000 zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty publicznej. 

W dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 2.400 obligacji serii R.  

2019 

W dniu 31 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego 

w wyniku złożenia żądań zamiany obligacji serii P na akcje serii F przez wszystkich obligatariuszy 

obligacji serii P. W wyniku podwyższenia, kapitał zakładowy Emitenta wyniósł 125.841,10 zł. 

W dniu 31 stycznia 2019 r. odbyło się NWZ Spółki, na którym podjęto m.in. uchwały w przedmiocie 

zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz upoważnienia Zarządu Spółki do wykonania 

wszelkich czynności umożliwiających wykonanie uchwały oraz zmiany Statutu Spółki. Zarząd Spółki 

otrzymał również uprawnienie do dematerializacji akcji serii A i ich wprowadzenia do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Rejestracja zmian w KRS nastąpiła w dniu 15 

marca 2019 r. 

W dniu 15 lutego 2019 r. Spółka opublikowała szacunki wybranych danych finansowych za rok 2018 

oraz aktualizację prognozy finansowej na lata 2019 – 2020.  

W dniu 20 marca 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia, w ramach 

kapitału docelowego, emisji od 26.820 do 250.000 akcji serii G na okaziciela o wartości nominalnej 

równej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej do 25.000 zł. Po wyrażeniu zgody na warunki 
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emisji akcji serii G przez Radę Nadzorczą, w dniu 22 marca 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 

nowych akcji serii G w trybie oferty publicznej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. 

W dniu 15 maja 2019 r. Emitent zakończył subskrypcję akcji serii G oraz dokonał przydziału akcji. 

Dokonany przydział został skorygowany 23 maja 2019 r. W ramach przeprowadzonej emisji akcji serii G 

przydzielono łącznie 123.837 akcji. Cena emisyjna jednej akcji serii G wynosiła 16,00 zł, a łączna wartość 

emisji wyniosła 1.981.392,00 zł. 

W dniu 24 maja 2019 r. dokonano sprzedaży wszystkich udziałów w Booklikes sp. z o.o. przez 

dotychczasowych wspólników na rzecz spółki zależnej od Emitenta Legimi International sp. z o.o. 

W dniu 29 maja 2019 r. w niemieckim rejestrze przedsiębiorców miała miejsce rejestracja nabycia przez 

Legimi S.A. 100% udziałów w spółce Readfy GmbH. 

W dniu 4 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 4.000 sztuk obligacji 

zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej równej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej do 

4.000.000 zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty publicznej. W dniu 10 lipca 2019 r. Zarząd 

Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 2.585 obligacji serii U.  

W dniu 5 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 2.000 sztuk obligacji 

zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej równej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej do 

2.000.000 zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie oferty publicznej. W dniu 28 czerwca 2019 r. 

Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału 271 obligacji serii T.  

W dniu 10 lipca 2019 r. Zarząd Spółki dokonał częściowego przedterminowego wykupu 520 sztuk 
obligacji serii J na łączną kwotę 520.000 zł oraz 561 sztuk obligacji serii R na łączną kwotę 561.000 zł. 
Zobowiązania Emitenta wobec obligatariuszy z tytułu częściowego przedterminowego wykupu 
obligacji serii J oraz obligacji serii R zostały umownie potrącone ze zobowiązaniem obligatariuszy do 
wpłaty na objęcie obligacji serii U do kwoty w wysokości 1.082.000,00 zł.  

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji 

obligacji na lata 2019-2021 o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji 

nieprzekraczającej 9.000.000,00 zł w każdym momencie trwania programu. Uchwała określa jedynie 

ogólne ramy planowanych do 2021 r. emisji obligacji. Emitent zobowiązał się emitować w tym czasie 

obligacje o terminie wykupu między 12 a 24 miesiącem od dnia przydziału obligacji. 

W dniu 19 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 2.500 sztuk obligacji 
zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej równej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej do 
2.500.000 zł. W dniu 22 sierpnia 2019 r. Zarząd Legimi podjął uchwalę w sprawie zmiany parametrów 
emisji obligacji serii W w zakresie ograniczenia maksymalnej liczby obligacji do 2.350 sztuk, tj. 
maksymalnych wpływów z emisji do 2.350.000 zł. W dniu 24 września 2019 r. Emitent dokonał 
przedterminowego wykupu 408 sztuk obligacji serii J na łączną kwotę 408.000 zł oraz 19 sztuk obligacji 
serii R na łączną kwotę 19.000 zł. Zobowiązania Emitenta wobec obligatariuszy z tytułu częściowego 
przedterminowego wykupu obligacji serii J oraz obligacji serii R zostały umownie potrącone ze 
zobowiązaniem obligatariuszy do wpłaty na objęcie obligacji serii W do kwoty w wysokości 427.000 zł, 
wobec czego posiadacze wykupionych obligacji serii J i serii R zostali obligatariuszami obligacji serii W 
w dniu ich przydziału tj. 24 września 2019 r. Emitent dokonał przydziału 2.179 obligacji serii W.  

W dniu 11 października 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 1.500 sztuk 12-

miesięcznych obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej równej 1000 zł każda 

obligacja i łącznej wartości nominalnej do 1.500.000 zł. Przydział 1.500 obligacji nastąpił w dniu 13 

listopada 2019 r. 



DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI SERII A, B, C, D, F, G 

 
 

 115  
 

W dniu 2 grudnia 2019 r. Emitent nabył 50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej 

wartości nominalnej 2.500 zł w spółce Legimi International sp. z o.o. od dotychczasowego udziałowca, 

będącego osobą fizyczną za łączną cenę ̨60.000 zł. W wyniku nabycia ww. udziałów Spółka stała się ̨

jedynym wspólnikiem Legimi International sp. z o.o. 

2020 

W dniu 5 lutego 2020 r. Spółka podjęła uchwałę w sprawie aktualizacji prognoz wyników finansowych 

na rok 2020. 

W dniu 23 marca 2020 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w związku z 

wydaniem 33.748 akcji serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W 

związku z dokonanym podwyższeniem, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 

138.224,80 zł do kwoty 141.599,60 zł i dzieli się na 1.415.996 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

akcja. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 27 maja 2020 r. 

W dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2.500 obligacji 

zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja. W dniu 17 lipca 2020 r. 

Zarząd Spółki dokonał przydziału 2.123 obligacji serii Z. 

W dniu 13 lipca 2020 r. ZWZ Spółki podjęło między innymi uchwałę w sprawie obniżenia kapitału 

zakładowego Spółki w związku z umorzeniem części akcji własnych serii A wraz z równoczesnym 

podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji uprzywilejowanych 

imiennych serii A1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie 

zmiany Statutu Spółki. Obniżono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 100.599,60 zł poprzez umorzenie 

410.000 akcji serii A i jednocześnie podwyższono kapitał zakładowy do kwoty 141.599,60 zł poprzez 

emisję 410.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1. Zmiany zostały zarejestrowane w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 października 2020 r.  

W dniu 14 października 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwały w sprawie emisji od 200 do 2.200 obligacji 

zwykłych na okaziciela serii AA, o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja (obligacje serii AA) oraz 

w sprawie emisji od 100 do 800 obligacji zwykłych na okaziciela serii AB, o wartości nominalnej 1.000 

zł każda obligacja (obligacje serii AB). W dniu 30 października 2020 r. Zarząd Spółki dokonał przydziału 

2.200 obligacji zwykłych na okaziciela serii AA oraz 376 obligacji zwykłych na okaziciela serii AB. 

W dniu 04 grudnia 2020 r. NWZ podjęło m.in. uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i przedłużenia 

upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału 

docelowego z wyłączeniem prawa poboru. Zmiany Statutu zostały zarejestrowane w KRS  w dniu 01 

lutego 2021 r. 

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

Zasady tworzenia kapitałów własnych przez Emitenta wynikają z przepisów Kodeksu Spółek 

Handlowych oraz Statutu Spółki. 

Statut Spółki w § 8 wskazuje, że funduszami własnymi Spółki są: (i) kapitał zakładowy, (ii) kapitał 

zapasowy oraz (iii) inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest obowiązkowe na mocy 

obowiązujących przepisów prawa.  

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 141.599,60 zł  i dzieli się na 1.415.996 akcji o wartości nominalnej 0,10 

zł każda akcja, w tym:  

a) 704.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0322000 oraz od A 

0732001 do A 1114000,  o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 
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b) 410.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach o A1 000001 do A1 410000 o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

c) 60.358 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00001 do B 60358 o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

d) 31.725  akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 031725 o wartości  

nominalnej 0,10 zł każda akcja, 

e) 33.748 akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od D 00001 do D 33748, 

f) 52.328 akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F 00001 do F 52328, 

g) 123.837 akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G 000001 do G 123837. 

Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy 

oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom 

uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 

Zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu Spółki o utworzeniu kapitałów rezerwowych, jak też o każdorazowym ich 

użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie decyduje także o użyciu 

kapitału zapasowego.  

Poniższa tabela przedstawia wartość kapitałów (funduszy) własnych Emitenta: 

Kapitały własne Emitenta (dane w tys. złotych): 

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020* 

Kapitał własny 530,52 776,40 4 056,02 6 142,79 

Kapitał podstawowy 111,40 120,60 138,22 141,6 

Kapitał zapasowy 1 868,50 2 999,77 5 397,60 5 916,20 

Zysk/Strata z lat 
ubiegłych 

-1 648,60 -2 657,35 -2 613,97 -2 000,09 

Zysk/Strata netto 199,21 43,38 613,88 2 085,08 

Źródło: Emitent 

*Dane na dzień 31 grudnia 2020 r. pochodzą z raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.  

8. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, że jego zdaniem aktywa obrotowe 
wystarczają na pokrycie jego bieżących potrzeb w okresie 12 miesięcy od 
dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest, 
propozycja zapewnienia dodatkowych aktywów obrotowych 

Emitent oświadcza, że na dzień Dokumentu Informacyjnego posiadane aktywa obrotowe wystarczają 

na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego. 

9.  Informacje o akcjach emitenta nieobjętych wnioskiem o wprowadzenie 

Niniejszym Dokumentem Informacyjnym nie zostały objęte akcje serii A1 Emitenta. 

Akcje imienne uprzywilejowane serii A1: 

Liczba i wartość akcji: 410.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Podstawa prawna: Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2020 r. w 

sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem części akcji własnych serii A 
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wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji 

uprzywilejowanych imiennych serii A1 z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten 

sposób, że na każdą akcję serii A1 przypadają 2 głosy oraz dywidenda w wysokości 150% dywidendy 

przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. 

Cena emisyjna: 0,10 zł. 

Sposób objęcia: akcje zostały objęte za gotówkę. 

10. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego 

Dotychczasowy kapitał zakładowy zarejestrowany przez Sąd w rejestrze przedsiębiorców KRS został 

opłacony w całości. 

11. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku 
realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub 
z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji 
akcji lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów 
subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw 
podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji 

Zgodnie z § 4 pkt 5 Statutu Spółki Emitent może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji 

emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne). Historycznie Spółka 

wyemitowała obligacje serii P zamienne na akcje serii F oraz warranty subskrypcyjne serii A z prawem 

objęcia akcji imiennych serii D. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Statut Spółki nie 

przewiduje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 

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

Na podstawie § 4a Statutu Spółki Zarząd jest upoważniony, przez okres od dnia 01 lutego 2021 r. do 

dnia 31 stycznia 2024 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o 

kwotę nie większą niż 106.199,70 zł poprzez emisję akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela jednej 

lub kilku nowych serii. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na 

okaziciela, w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Zarząd może także emitować warranty 

subskrypcyjne imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu na akcje w ramach 

kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. 

W ramach poprzednio przyjętego kapitału docelowego Spółka dokonała emisji 123.837 akcji serii G, o 

łącznej wartości nominalnej 12.383,70 zł.  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka może podwyższyć kapitał 

zakładowy w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 106.199,70 zł, tj. poprzez emisję nie 

więcej niż 1.061.997 akcji.   
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13. Wskazanie, na jakich rynkach papierów wartościowych są lub były 
notowane papiery wartościowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi 
kwity depozytowe 

Papiery wartościowe Emitenta nie są i nie były notowane na rynkach papierów wartościowych, ani nie 

były w związku z nimi wystawiane kwity depozytowe. 

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

 

Emitent posiada udziały w czterech podmiotach powiązanych tj. Legimi International sp. z o.o., 

Holycode sp. z. o.o., Microsite sp. z o.o. i Readfy GmbH, przy czym Legimi International sp. z o.o. 

posiada 100% udziałów w spółce Booklikes sp. z o.o. 

LEGIMI INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NAZWA (FIRMA) 
Legimi International Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

FORMA PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRAJ SIEDZIBY Polska 

SIEDZIBA Poznań  

ADRES ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań 

NUMER KRS 0000405366 

Emitent posiada w spółce powiązanej 100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów 

tj. 100 sztuk udziałów o wartości 5.000 zł. 

Legimi International Sp. z o.o. prowadzi działalność na zagranicznych rynkach. Emitent udzielił spółce 

licencji na używanie platformy i technologii Legimi w modelu franczyzowym. Ponadto spółka 

powiązana realizuje na zlecenie Emitenta usługi związane z rozwojem oprogramowania i rozbudowy 

platformy Legimi, a Emitent odkupuje od Legimi International Sp. z o.o. prawa do wszelkich zmian 

w platformie. 

  

Legimi 

International 
Holycode Microsite Readfy 

Legimi 

Booklikes 

100% 24% 38% 100% 

100% 
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HOLYCODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NAZWA (FIRMA) Holycode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

FORMA PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRAJ SIEDZIBY Polska 

SIEDZIBA Poznań  

ADRES ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań 

NUMER KRS 0000460986 

Emitent posiada w spółce powiązanej 24% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów tj. 

24 sztuk udziałów o wartości 1.200 zł. Ponadto Pan Mateusz Frukacz, który jest Członkiem Zarządu 

Emitenta posiada 38% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Holycode tj. 38 sztuk 

udziałów o wartości 1.900 zł. 

Holycode sp. z. o.o. zapewnia Emitentowi zaplecze technologiczne i pomaga w budowie przewagi 

konkurencyjnej. Zajmuje się tworzeniem i wprowadzaniem nowych rozwiązań technicznych np. 

przełączanie między ebookiem a audiobookiem. Ponadto Holycode sp. z o.o. umożliwia Emitentowi 

wyodrębnienie linii biznesowej związanej z usługami informatycznymi dla branży wydawniczej, co 

zwiększa zaufanie kontrahentów i ma dobry wpływ na stabilność współpracy w przyszłości. 

MICROSITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NAZWA (FIRMA) Microsite Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

FORMA PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRAJ SIEDZIBY Polska 

SIEDZIBA Poznań  

ADRES ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań 

NUMER KRS 0000558540 

Emitent posiada w spółce 38% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów tj. 4.200 sztuk 

udziałów o wartości 260.000 zł. Pan Jakub Frołow, który jest Prezesem Zarządu Microsite sp. z o.o. jest 

jednocześnie pracownikiem Emitenta i posiada 2.307 udziałów w Microsite sp. z o.o. o łącznej wartości 

115.350 zł.  

Microsite sp. z o.o. dostarcza marketingowe rozwiązania do współpracujących z Legimi wydawców. Są 

to takie usługi jak tworzenie indywidualnych stron internetowych dla promowanych tytułów, czy 

dystrybuowanie darmowych ebooków dla wybranej grupy czytelników. 

READFY GMBH 

NAZWA (FIRMA) Readfy GmbH 

FORMA PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRAJ SIEDZIBY Niemcy 

SIEDZIBA Dusseldorf  

ADRES Merowingerplatz 1, D-40225 Düsseldorf 

Emitent posiada w spółce 100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. 
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Spółka Readfy GmbH jest właścicielem wiodącej, na rynku niemieckim, aplikacji do czytania ebooków 

w modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania ebooków w zamian 

za wyświetlane reklamy. 

BOOKLIKES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

NAZWA (FIRMA) Booklikes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

FORMA PRAWNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

KRAJ SIEDZIBY Polska 

SIEDZIBA Poznań  

ADRES ul. Szelągowska 49, 61-626 Poznań 

NUMER KRS 0000398994 

Legimi International Sp. z o.o. posiada w spółce 100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 

głosów.  

Booklikes sp. z o.o. jest właścicielem globalnego serwisu społecznościowego dla fanów literatury 

booklikes.com oraz planuje rozwijać nowatorską usługę w zakresie działalności bibliotecznej 

i udostępniania publikacji. 

Wybrane dane finansowe za rok 2019 spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją zostały 

wskazane w części „Sprawozdanie finansowe” niniejszego Dokumentu Informacyjnego.  

15. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych 

A) POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 

EMITENTA 

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

nie występują powiązania osobowe, majątkowe ani organizacyjne.   

B) POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 

EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA 

Pan Mikołaj Małaczyński, który jest Prezesem Zarządu Emitenta, posiada 221.874 akcji, co stanowi 

15,67% w kapitale zakładowym oraz posiada 426.874 głosów, co stanowi 23,38% udziału w głosach na 

WZ. Ponadto pan Mikołaj Małaczyński posiada 58 obligacji serii U Spółki. Pan Mikołaj Małaczyński jest 

jednocześnie Prezesem Zarządu Legimi International Sp. z o.o. i Booklikes Sp. z o.o. oraz Członkiem 

Zarządu Microsite Sp. z o.o. Spółka powiązana z Emitentem, Microsite Sp. z o.o., posiada 6.634 akcje 

serii F. Podmiot powiązany (osoba fizyczna) z Panem Mikołajem Małaczyńskim (wstępny) posiada 

40.290 akcji Spółki, które stanowią 2,85% kapitału zakładowego oraz 2,21% w głosach na WZ. Wobec 

tej osoby fizycznej zachodzi domniemanie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 4 Ustawy o 

Ofercie, jednakże ze względu na brak cech kwalifikacyjnych, które przesądzają o wystąpieniu 

porozumienia (przede wszystkim co do wspólnego wykonywania uprawnień z akcji i zgodnego 

głosowania na WZ Spółki), faktyczne porozumienie nie występuje.  

Pan Mateusz Frukacz, który jest Członkiem Zarządu Emitenta, posiada 221.874 akcji, co stanowi 15,67% 

w kapitale zakładowym oraz posiada 426.874 głosów, co stanowi 23,38% udziału w głosach na WZ. Pan 

Mateusz Frukacz jest jednocześnie Członkiem Zarządu Legimi International Sp. z o.o. Podmiot 

powiązany z Panem Mateuszem Frukaczem (wstępny) posiada 38.273 akcje Spółki, które stanowią 

2,70% kapitału zakładowego oraz 2,10% w głosach na WZ. Wobec tej osoby fizycznej zachodzi 

domniemanie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 4 Ustawy o Ofercie, jednakże ze względu 

na brak cech kwalifikacyjnych, które przesądzają o wystąpieniu porozumienia (przede wszystkim co do 
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wspólnego wykonywania uprawnień z akcji i zgodnego głosowania na WZ Spółki), faktyczne 

porozumienie nie występuje. 

Pan Bartłomiej Gola, który jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, posiada 51.933 akcji, co stanowi 

3,67% w kapitale zakładowym oraz 2,84% udziału w głosach na WZ. Pan Bartłomiej Gola jest także 

członkiem zarządu SpeedUp Management sp. z o.o. - komplementariusza spółki Investments SpeedUp 

Management sp. z o.o. ASI SKA, która to jest mniejszościowym akcjonariuszem Emitenta.  

Panowie Krzysztof Bełech oraz Andrzej Soczek, pełniący funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta, są 

zaangażowani w funkcjonowanie Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Venture Capital SATUS, który 

posiada 160.400 akcji, co stanowi 11,33% w kapitale zakładowym oraz posiada 160.400 głosów, co 

stanowi 8,78% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu. 

C) POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA 

ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI 

W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH) 

Pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta 

oraz znaczącymi udziałowcami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi 

w skład jego organów zarządzających i nadzorczych) nie występują aktualnie powiązania osobowe, 

majątkowe ani organizacyjne.  

16. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub 
usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem 
poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, 
poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży 
ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty 
działalności 

16.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI LEGIMI NA RYNKU POLSKIM 

Legimi jest innowacyjną firmą technologiczną, której misją jest dostarczanie najlepszych rozwiązań na 

rynku publikacji elektronicznych. 

Historia Emitenta sięga 2007 r., kiedy jej założyciele, Mikołaj Małaczyński oraz Mateusz Frukacz, 

rozpoczęli opracowywanie pierwszej konstrukcji systemu będącego połączeniem innowacyjnych 

technologii oraz czytelnictwa książek. Celem projektu nad którym pracowali założyciele Emitenta było 

dostarczenie kompleksowych rozwiązań dla rynku ebooków. W kolejnym roku projekt zyskał 

zainteresowanie inwestora – funduszu VC SpeedUp, który objął część udziałów w powstałej i 

zarejestrowanej w 2009 r. spółce Legimi S.A. Do grona inwestorów wspierających Emitenta dołączył 

także w 2013 r. kolejny fundusz FIZAN Venture Capital Satus.  

 

Źródło: Emitent, dane na koniec IV kw. 2020 r. 
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Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest sprzedaż ebooków i audiobooków oraz 

oferowanie usług w zakresie e-czytelnictwa na rynku polskim. Rozpoczynając swoją działalność Emitent 

oferował dostęp do 800 tytułów i rozszerzał swoją ofertę w każdym roku. Obecnie Spółka oferuje 

dostęp do ponad 60.000 pozycji w ramach subskrypcji i współpracuje z prawie 500 wydawcami, w tym 

największymi na rynku polskim, m.in. z: Fabryka Snów, Albatros, Muza, Bellona, MAG, G+J, Świat 

Książki, Wielka Litera, WAB, Marginesy, Sine Qua Non, Akapit Press, Powergraph, Insignis, Drzewo 

Babel, MG. Ponadto Spółka współpracuje z 4 międzynarodowymi agregatorami treści. 

Z każdym rokiem Spółka wprowadza udogodnienia i nowe rozwiązania dla swoich klientów. Przełomem 

dla dynamicznego wzrostu działalności było wprowadzenie usługi „e-czytnik za 1 zł” w połączeniu 

z abonamentem w listopadzie 2015 r. Po wdrożenie ww. oferty liczba klientów zaczęła rosnąć 

w szybszym tempie. Na koniec 2020 r., Spółka posiadała ponad 120 tys. klientów, w tym ponad 85 tys. 

indywidualnych abonentów.  

Wykres: Liczba użytkowników Legimi w okresie 2015 r. –2020 r.: 

 

Źródło: Emitent 

Wykres: Dane finansowe Legimi dla Polski w okresie 2015 r. – 2020 r.: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Liczba klientów 10 327 17 368 29 453 48 082 69 462 120 396 

 Dane finansowe w mln zł 

Przychody ze 
sprzedaży 

2,2 4,2 7,1 11,3 17,4 32,0 

EBITDA -0,3 0,6 1,1 1,4 2,1 4,5 

Zysk netto -0,5 -0,1 0,2 0,04 0,61 2,1 

 Wskaźniki finansowe 

Marża EBITDA -13,8% 14,3% 15,5% 10,7% 11,9% 13,9% 

Rentowność netto 
sprzedaży 

-22,7% -2,4% 2,8% 0,4% 3,5% 6,5% 

Źródło: Emitent 
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*Dane na dzień 31 grudnia 2020 r. pochodzą z raportu okresowego za IV kwartał 2020 r. 

Utrzymanie wzrostu przychodów i liczby klientów w kolejnych latach w Polsce będzie wynikało z 

utrzymywania najbardziej atrakcyjnej oferty oraz aktywności działań marketingowych na rynku 

polskim i niemieckim. W celu uzupełnienia oferty, Spółka wprowadziła dla użytkowników Legimi 

możliwość zakupu książek w wersji papierowej.   

Emitent w 2019 r. osiągnął przychód w wysokości 17,4 mln zł i był on o blisko 45% wyższy niż na koniec 

2018 r. (11,28 mln zł). Rosnące zainteresowanie ofertą Emitenta wpłynęło na wzrost przychodów. 

IV kwartał 2020 r. to dla Legimi kolejny kwartał dynamicznego wzrostu, w którym przychody osiągnęły 

wartość 9,9 mln zł, czyli więcej o 73% w porównaniu z IV kw. 2019 r. Był to okres czasowego 

uspokojenia się sytuacji pandemicznej COVID-19 w kraju, a dla Legimi okres powrotu dynamiki wzrostu 

oraz poziomu marż w działalności operacyjnej do okresu sprzed lockdownu. W IV kwartale 2020 r. 

rentowność EBITDA wyniosła 1 mln zł, a zysk netto wyniósł 425 tys. zł. Spółka wskazuje, że wśród 

użytkowników, którzy dołączyli do Legimi w okresie pierwszej fali pandemii odnotowuje się wysoki 

odsetek przywiązania do marki i zdecydowana większość tych użytkowników do dziś korzysta z usług 

Legimi. Mając na uwadze wyniki finansowe Emitenta po czwartym kwartale 2020 r. widoczne są efekty 

podejmowanych działań dotyczących m. in. redukcji zadłużenia w stosunku do generowanych zysków 

i do sumy aktywów, które wpłynęły na obniżenie wskaźników zadłużenia (wskaźnik zadłużenia netto 

do sumy aktywów wyniósł 21,4%, a na koniec IV kwartału 2019 r. wyniósł 49,4%). Przyczyniły się do 

tego m. in. działania mające na celu zwiększenie marży operacyjnej. 

Wykres: Dane finansowe Spółki w latach 2015 – 2020 w mln zł. 

 

Źródło: Emitent 

Emitent szacuje, że w roku 2021 utrzyma dynamiczny wzrost przychodów i tym samym powiększy 

grono klientów. Prognozy Emitenta oparte są o unikalny model biznesowy, którym jest subskrypcja. 

Spółka koncentruje się na długotrwałych relacjach z użytkownikami, a nie tylko na jednorazowej 

sprzedaży, co pozwala jej na utrzymanie płynności finansowej.  

Stały wzrost sprzedaży usług wpływa na umacnianie pozycji Spółki na rynku ebooków i audiobooków. 

W tym celu Legimi wprowadza nowoczesne technologie związane z e-czytelnictwem. We współpracy 

z firmą Samsung, Legimi stworzyło usługę naprzemiennego czytania i słuchania książek (synchrobooki). 
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Dzięki tej funkcji można przełączać się pomiędzy czytaniem i słuchaniem w dowolnym momencie. 

Technologia Legimi umożliwia także synchronizację ostatniej przeczytanej strony, zakładek i notatek 

na wszystkich urządzeniach, dzięki czemu zawsze można zacząć dokładnie od momentu, gdzie 

zakończono czytanie. Legimi przygotowało także inne udogodnienia dla swoich użytkowników tj. 

aplikacja dostępna jest na wszystkich urządzeniach przenośnych i wszystkich systemach operacyjnych. 

Spółka oferuje łatwy dostęp do ebooków 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.  

Rozszerzając kanały dotarcia do klienta, Emitent współpracuje z operatorami komórkowymi T-Mobile, 

Play, Orange oraz Plus. Dodatkowo kilka marek fabrycznie preinstaluje aplikację Legimi na swoich 

urządzeniach mobilnych. W ramach współpracy z powyższymi firmami aplikacja Legimi jest 

promowana i udostępniania użytkownikom za pośrednictwem ich infrastruktury. Spółka ma także 

wyłączność na e-książki u operatora platformy ebooki.wp.pl, który dociera do miliona użytkowników 

miesięcznie. Ponadto Emitent współpracuje z operatorem sieci Play w ramach projektu „Play 360 

stopni”, który stanowi kompleksowy pakiet usług dla klientów tego operatora. Za pośrednictwem 

pakietu, klienci Play otrzymują nielimitowany dostęp do e-booków w ramach cyfrowej biblioteki 

Legimi. Projekt „Play 360 stopni” został wprowadzony 22 maja 2018 r.  

Spółka na bieżąco rozwija technologię w taki sposób, aby uatrakcyjnić platformę Legimi. W czerwcu 

2019 r. uruchomiona została nowa wersja platformy „Legimi 3.0", związana z kompletną przebudową 

strony www i aplikacji. Platforma Legimi 3.0. skupia się przede wszystkim na potrzebach i wygodzie 

użytkownika. Została znacznie poprawiona funkcjonalność korzystania z biblioteki, czytania książek i 

odkrywania nowych tytułów. Legimi 3.0. wyróżnia się nowoczesnym designem, wpisującym się w 

najnowsze standardy branży technologicznej. Poprzez zmiany w modelu technologicznym świadczenia 

usług, Legimi będzie w stanie jeszcze bardziej podnieść poziom satysfakcji klienta, jego lojalność oraz 

poziom konwersji nowych użytkowników.  

16.2. OPIS DZIAŁALNOŚCI LEGIMI NA RYNKU NIEMIECKIM 

Emitent nie działa tylko na polskim rynku e-książek. Na dzień sporządzenia Dokumentu Emitent 

prowadzi także platformę Legimi w Niemczech za pośrednictwem spółki Legimi International Sp. z o.o. 

Spółka Legimi International Sp. z o.o. jest podmiotem działającym jako franczyzobiorca modelu 

abonamentowego Legimi w celu wdrożenia go na rynkach zagranicznych. Emitent otrzymuje 

wynagrodzenie z tytułu udostępnienia platformy technologicznej oraz know-how. Zobowiązaniem obu 

stron jest zaangażowanie w promocję i bieżące zarządzanie przedsięwzięciem. Ponadto Emitent 

gwarantuje rozwój platformy oraz jej administrację. 

Rynek ebooków w Niemczech to trzeci największy rynek książki na świecie po Stanach Zjednoczonych 

i Chinach. W porównaniu do rodzimego segmentu ebooków, jest to zaawansowany rynek e-książek 

z ustabilizowaną sytuacją. Emitent dostrzega na zagranicznych rynkach duży potencjał wzrostu ze 

względu na rozwój i wielkość tych rynków. Debiut na niemieckim rynku ebooków miał miejsce 

w październiku 2016 r. Spółka prowadzi zarówno e-księgarnię jak i sprzedaż w modelu 

abonamentowym na platformie www.legimi.de. 

Emitent nabył 100% udziałów niemieckiej spółki Readfy GmbH. Proces przejęcia zakończył się w maju 

2019 r. Spółka Readfy GmbH jest właścicielem wiodącej, na rynku niemieckim, aplikacji do czytania 

ebooków w modelu freemium, tj. dającym użytkownikom możliwość darmowego czytania ebooków 

w zamian za wyświetlane reklamy. Celem przejęcia Readfy GmbH jest zwiększenie zasięgu działalności 

Spółki i upowszechnienie jej usługi abonamentowej na rynku niemieckim w przyszłości. Poprzez 

transakcję, Emitent uzyskał dostęp do szerokiej bazy użytkowników Readfy GmbH - serwis posiada 400 

tys. zarejestrowanych użytkowników, w tym z aplikacji korzysta regularnie 60 tys. użytkowników 

miesięcznie. Zdaniem Zarządu Emitenta, połączenie oferty Readfy z Legimi pozwoli m.in. zwiększyć 

potencjał monetyzacji tej bazy, wykorzystując sprawdzone na rynku polskim rozwiązania 

abonamentowe. Klientom Readfy GmbH zaproponowana zostanie flagowa oferta Legimi, czyli "Czytnik 
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za 1 EUR". Zarząd Emitenta oczekuje, że efektem tego będzie istotny wzrost liczby subskrybentów 

oferty Emitenta na rynku niemieckim. Ponadto, przejęcie niemieckiego podmiotu może znacząco 

poprawić siłę negocjacyjną Emitenta w relacjach z wydawcami na rynku niemieckim - obecnie Readfy 

GmbH oferuje 180 tys. tytułów w modelu reklamowym, a twórcami i udziałowcami Readfy GmbH są 

osoby doskonale znane na lokalnym rynku książki. 

16.3. OFERTA LEGIMI 

SUBSKRYPCJA 

Emitent jako jeden z pierwszych stworzył serwis oferujący dostęp do 

ebooków w modelu subskrypcyjnym. Działanie systemu jest podobne 

do działania muzycznej aplikacji Spotify czy filmowej Netflix, które 

umożliwiają nieograniczone korzystanie ze zgromadzonych zasobów 

multimedialnych w zamian za comiesięczną opłatę abonamentową. 

Obecnie Emitent oferuje 5 pakietów zróżnicowanych ze względu na 

preferencje czytelnicze umożliwiające przeczytanie określonej liczby 

stron w miesiącu lub dostęp bez limitu na 4 urządzeniach. Każdy użytkownik może w dowolnej chwili 

zmienić typ abonamentu.  

W ramach subskrypcji Spółka oferuje dostęp do ponad 60 tys. ebooków i audiobooków na rynku 

polskim, zaś na rynku niemieckim do 150 tys. e-książek. Liczba książek dostępnych w abonamencie 

stale rośnie. 

Legimi jest jedynym graczem na rynku e-książki, który oferuje czytnik elektroniczny za 1 zł.  

Cena czytnika jest zależna od długości umowy abonamentowej – w przypadku najdłuższej, 24-

miesięcznej, umowy wynosi 1 zł. Emitent oferuje obecnie czytniki producentów inkBOOK oraz 

PocketBook. 

E-KSIĘGARNIA 

Klienci, którzy nie korzystają z oferty abonamentowej, mają możliwość zakupu i pobierania 

pojedynczych e-książek poza abonamentem, na wszystkie urządzenia.  

Katalog ebooków i audiobooków podzielony jest na kategorie i kolekcje. W polskiej bazie Legimi 

znajduje się ponad 80 tys. książek. Ponadto oferta obejmuje także darmowe e-publikacje. Analogiczna 

oferta skierowana jest do klientów na niemieckim rynku, gdzie Legimi daje dostęp do 460 tys. 

ebooków.  

DLA WYDAWCÓW 

Spółka przygotowała ofertę także dla wydawców 

obejmującą kilka nowoczesnych rozwiązań 

ułatwiających sprzedaż. Legimi umożliwia sprzedaż 

ebooków w dwóch modelach. Pierwszym jest hosting 

na serwerze Legimi w oparciu o system prowizyjny. 

Wydawca otrzymuje 70% ustalonej ceny za sprzedane 

publikacje w księgarni Legimi. Wszystkie książki 

sprzedawane są w formacie EPUB, MOBI lub PDF oraz 

zabezpieczone są znakiem wodnym przed nieuprawnionym kopiowaniem. Ponadto Legimi 

przygotowało w tym celu „panel dla wydawcy”, który umożliwia kontrolę wydawcy nad zyskami 

i polityką cenową, a także daje dostęp do narzędzi analitycznych. Drugim modelem jest wdrożenie 

księgarni ebooków u dużych partnerów. W tej opcji przygotowywany jest system obejmujący całość 

procesu kupna-sprzedaży ebooków wraz z rozliczeniem. Legimi wdrożyło takie księgarnie jak 
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eplaton.pl, letsbook.pl, rebis.com.pl, gimnazjum.ebooki.nowaera.pl czy ebooki.allegro.pl (projekt nie 

jest kontynuowany przez właściciela). 

Spółka świadczy także usługę konwersji książek z formatów INDD (inDesign), DOC/DOCX (Word) lub 

PDF do EPUB i MOBI. Format EPUB jest wygodniejszy dla czytelnika, ponieważ nie ma stałego podziału 

stron i dostosowuje się do wielkości ekranu. Jest obecnie standardem publikacji elektronicznych. 

W celu zmniejszenia nielegalnego rozpowszechniania ebooków i audiobooków, Emitent stworzył 

autorskie oprogramowanie Legimi Watermark, które kieruje przede wszystkim do wydawców. Jest to 

niewidoczny znak wodny, który pozwala na zakodowanie w pliku informacji o nabywcy,  

a w razie wykrycia przez wydawcę nielegalnego udostępniania w Internecie, pozwala na 

zidentyfikowanie nabywcy. Oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy nanoszenia 

znaku wodnego na pliki EPUB i MOBI (dla ebooków) oraz MP3 i WAV (dla audiobooków). Znak wodny 

jest odporny na konwersję pomiędzy formatami, dzięki czemu użytkownicy mogą swobodnie 

dostosowywać książkę do preferowanego formatu. Znak wodny nanoszony jest w różnych miejscach 

pliku, dzięki czemu można go odtworzyć nawet w sytuacji częściowego zamazania lub zniekształcenia 

publikacji. W przypadku plików PDF nanoszony jest widoczny napis na każdej stronie ebooka. 

Udostępnienie technologii następuje w ramach jednorazowej opłaty licencyjnej lub opłaty za czasowy 

abonament (półroczna, roczna) na dostawę technologii. Z oprogramowania Legimi Watermark 

korzystają najwięksi sprzedawcy publikacji elektronicznych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, 

Australii, Czechach, Słowacji i Portugalii, m.in.: Empik, Woblink, KNV, Virtualo czy też Wydawnictwa 

Szkolne i Pedagogiczne S.A. 

DLA BIBLIOTEK I FIRM 

Emitent przewidział także ofertę dla bibliotek i firm. Obejmuje ona sprzedaż w formie abonamentu 

dostępu do bazy tysięcy ebooków – przede wszystkim z dziedziny literatury popularnej (bestsellery, 

nowości, kryminały, fantastyka i SF, powieści obyczajowe i romanse). Dzięki modelowi 

abonamentowemu, czytelnik może korzystać z pełnej bazy, a nie tylko z pozycji wykupionych przez 

bibliotekę. Oferta obejmuje 4 pakiety abonamentów ważnych przez rok i płatnych jednorazowo. 

Pakiety różnią się limitem stron i maksymalną liczbą jednocześnie aktywowanych kodów. Zatem każda 

biblioteka może wybrać pakiet dostosowany do swoich potrzeb. Legimi daje także możliwość 

skorzystania z usługi przez konsorcjum kilku lub więcej bibliotek. 

Z powyższej oferty Spółki skorzystało już ponad 400 bibliotek i kilkanaście firm w Polsce. 

PROGRAM PARTNERSKI 

W ofercie Emitenta znajduje się także program partnerski dla osób promujących produkty Legimi. Do 

programu może dołączyć każdy kto posiada. np. bloga, fan page, własną stronę internetową czy udziela 

się na różnych forach. Osoba, która zostanie partnerem Spółki otrzyma 25% prowizji od wartości 

zrealizowanego zamówienia, które zostało złożone przez przekierowanego internautę. Partner sam 

wybiera narzędzia i miejsce promowania produktów Legimi. Do wyboru są 2 systemy afiliacyjne. 

16.4. MODEL BIZNESOWY 

Model biznesowy Legimi opiera się na modelu subskrypcyjnym. Spółka oferuje nieograniczony dostęp 

do zasobów Legimi w ramach wykupionego abonamentu.  

Legimi generuje systematyczne i powtarzalne przychody o dużej przewidywalności w modelu „pay as 

you go”, tj. w celu z korzystania z usługi konieczne jest wcześniejsze opłacenie usługi za pomocą 

płatności cyklicznych, które są odnawiane przez ponad 90% abonentów każdego miesiąca. 

Natomiast rozliczenie z wydawcą następuje na podstawie zawartych umów, najczęściej po 

przekroczeniu odpowiedniego odsetka stron książki czytanej przez użytkownika.  
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16.5. KONKURENCJA 

Na polskim rynku e-książek działa wiele podmiotów zajmujących się dystrybucją treści cyfrowych. 

Jednakże ze względu na innowacyjną ofertę Spółki jaką jest sprzedaż e-czytników w modelu 

abonamentowym Emitent nie ma konkurencji na rynku pod tym względem. Wieloletnie działania w 

branży nowoczesnych technologii w połączeniu z branżą ebooków, pomogły Spółce wypracować 

znaczącą pozycję na rynku e-książek. Emitent w 2016 r. został wybrany jako firma roku Mobile Trends 

Awards w kategorii startup, a dwa lata wcześniej w 2014 r. jako firma roku w świecie telekomunikacji 

i mediów (Kryształowa antena).  

Spółka dotychczas nawiązała i utrzymuje relacje z największymi wydawcami i dystrybutorami na rynku. 

Ponadto markę Legimi tworzy wykwalifikowany i doświadczony zespół, w którego skład wchodzą także 

założyciele Emitenta. W umacnianiu pozycji na rynku Spółce pomaga jej rozbudowana oferta. 

Wielokanałowe działania skutkują większą rozpoznawalnością marki Legimi na rynku.  

Poniżej Emitent przedstawia podmioty, które pośrednio traktuje jako konkurencję dla swojej 

działalności: 

Storytel – serwis oferujący w Polsce cyfrową usługę abonamentową, umożliwiającą streaming 

audiobooków na telefonach, tabletach i komputerach; 

Bookbeat – serwis oferujący w Polsce cyfrową usługę abonamentową, umożliwiającą streaming 

audiobooków na telefonach, tabletach i komputerach; 

Audioteka – dystrybutor i producent audiobooków; 

Empik GO – aplikacja działająca w modelu abonamentowym, w którym oferuje dostęp do ebooków lub 

audiobooków;  

Virtualo – księgarnia internetowa, która specjalizuje się w sprzedaży ebooków i audiobooków (sprzedaż 

jednorazowa, brak usługi abonamentowej); 

e-Kiosk – serwis zajmujący się sprzedażą książek, audiobooków, ebooków a także gier, muzyki, filmów 

i zabawek.  

Poza polskim rynkiem usługa Legimi dostępna jest na rynku niemieckim. Zagraniczne rynki cechują się 

większą konkurencyjnością, ale także większą liczbą e-czytelników i bardziej rozwiniętą branżą 

ebooków. Firma Amazon stanowi największą konkurencję dla Emitenta zagranicą ze względu na ten 

sam segment działalności tj. sprzedaż e-booków i audiobooków m.in. w modelu abonamentowym 

„Kindle Unlimited”. Ponadto w grupie Amazon znajduje się aplikacja Audible oferująca audiobooki 

w modelu subskrypcyjnym. Amazon uznawany jest za największego gracza na całym rynku e-

commerce. Spółka może konkurować na zagranicznych rynkach ze względu na ofertę e-czytnika za 

1 EUR w ramach abonamentu, którą Emitent wdrożył w Niemczech, a której nie ma żaden inny podmiot 

działający w branży e-publikacji. Jeżeli Spółka pozyska kapitał na realizację umowy przejęcia podmiotu 

Readfy GmbH, Emitent będzie mógł zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku niemieckim. Klientom 

Readfy GmbH zostanie w przyszłości zaproponowana flagowa oferta Legimi, czyli "Czytnik za 1 EUR", 

czego efektem powinien być wzrost liczby abonentów oferty Emitenta na rynku niemieckim. 

16.6. OPIS RYNKU 

Spółka prowadzi działalność na rynku książek w segmencie wersji elektronicznych tj. ebooków  

i audiobooków. E-książki zdobywają coraz większą popularność, a ich rynek odnotowuje stale wzrost 

przychodów. Niemniej jednak ebooki stanowią zaledwie ok. 5% całego rynku książek w Polsce. Eksperci 

szacują wartość rodzimego rynku książek na ok. 2 mld zł, a branżę ebooków wyceniają na ok. 100 mln 

zł. Przy czym segment ebooków jeszcze w 2010 r. był wart zaledwie 2 mln zł, a po 4 latach tj. w 2014 r. 
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wzrósł do 40 mln zł11, teraz jest wart ponad dwa razy tyle. Takie wyniki finansowe świadczą o szybkim 

tempie wzrostu i dynamicznym rozwoju branży, które ma się utrzymać jeszcze przez kilka najbliższych 

lat. 

RYNEK KSIĄŻEK 

W latach 2015-2020 zakłada się 3% spadek skumulowanych przychodów ze sprzedaży książek  

w Polsce, przy 9% wzroście światowego przychodu12. Pogorszenie się koniunktury na rynku związane 

jest z trendem, jaki panuje wśród społeczeństwa, czyli nieczytania książek. W latach 2016 - 2018 r. 

liczba osób, które przeczytały co najmniej 1 książkę w ciągu roku wynosiła 37%-38%, w 2019 r. nastąpił 

niewielki wzrost do 39%.13 Oznacza to, że ponad połowa społeczeństwa nie czyta chociażby jednej 

książki w ciągu roku, gdzie w latach 2000 – 2006 50%-58% osób deklarowało przeczytanie co najmniej 

jednej książki rocznie. Tylko 9% respondentów przeczytało 7 i więcej książek w latach 2017-2019. Takie 

wyniki opublikowała Biblioteka Narodowa w swoim raporcie na temat stanu czytelnictwa w Polsce w 

2019 r. Należy wskazać, że wyniki badania Biblioteki Narodowej oparte są na pytaniach skierowanych 

do społeczeństwa o wszelkie rodzaje czytania m.in. w całości, fragmencie, w różnych formach 

edytorskich. 

Ponadto wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży książek ma źródło ich pochodzenia. Okazuje się, 

że w latach 2017 - 2019 czytane książki najczęściej były kupione lub pożyczone od znajomego. Przy 

czym w 2019 r. wzrosła liczba książek, których źródłem są znajomi oraz otrzymanych w prezencie (rok 

do roku).  

Wykres: Źródła książek czytanych w latach 2017–2019 (dane w %) 

 

Źródło: Raport dot. stanu czytelnictwa w Polsce w 2017, 2018 i 2019 roku, Biblioteka Narodowa 

Należy także wskazać, że segment książek jest składową dużego rynku mediów i rozrywki. Zarówno w 

skali globalnej jak i w Polsce przodują segmenty gier wideo, telewizji i treści wideo, co związane jest z 

dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych. Eksperci PwC przewidują, że do 2020 r. Polska 

awansuje do grona dojrzałych rynków mediów i rozrywki. Polski rynek został zaszeregowany do grona 

rynków charakteryzujących się powolnym wzrostem, ale dużą skalą. Zgodnie z prognozami w 2020 r. 

krajowy rynek mediów i rozrywki ma osiągnąć wartość 10,8 mld USD, przy czym w 2016 r. był wart ok. 

9,5 mld USD według szacunków PwC, co oznacza CAGR +3,3% w latach 2016 – 2020. 

  

 
11 Raport o rynku e-booków w Polsce w latach 2010-2014, Virtualo 
12 Global entertainment and media outlook 2016-2020, PwC 
13 Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku, Biblioteka Narodowa 
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RYNEK EBOOKÓW I AUDIOBOOKÓW W POLSCE 

Szacuje się, że obecnie rynek e-książek stanowi do ok. 5% całego rynku książek w Polsce. Według 

danych Statista w 2020 r. przychód w segmencie ebooków wyniesie 55 mln USD, co oznaczałoby wzrost 

+9,1% rok do roku. Szacuje się, że stopa wzrostu rynku ebooków wyniesie +5,5% w latach 2020 – 

2024.14  

Biblioteka Narodowa w swoich corocznych badaniach także bierze pod uwagę książki czytane w 

formatach elektronicznych. W 2019 r. 6% czytelników sięgnęło po ebooka (2,5% całej populacji), a 3% 

badanych w całej populacji sięgnęło po audiobooka. Natomiast e-czytanie i słuchanie audiobooków 

łączy 6% respondentów. Z corocznych badań Biblioteki Narodowej wynika, że książki w formatach 

elektronicznych (ebooki i audiobooki) nie stanowią konkurencji dla książek papierowych a jedynie są 

ich uzupełnieniem. Nadal 98% czytelników sięga po książki papierowe, jednakże osoby te również 

chętnie sięgają po formaty cyfrowe.15 

Głównym źródłem ebooków jest pobranie ich z Internetu, w drugiej kolejności zakup pliku.  

Wykres: Źródła ebooków w 2019 r. (dane w %) 

 

Źródło: Raport „Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku”, Biblioteka Narodowa 

W przypadku audiobooków głównym źródłem jest streaming online – 40%, w drugiej kolejności jest to 

pobranie z Internetu lub zakup. 

Wykres: Źródła audiobooków w 2019 r. (dane w %) 

 
14 Statista (https://www.statista.com/outlook/213/146/ebooks/poland) 
15 Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku, Biblioteka Narodowa 
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Źródło: Raport „Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku”, Biblioteka Narodowa 

RYNEK EBOOKÓW W NIEMCZECH 

Według danych Statista sprzedaż ebooków wyniosła w Niemczech w 2019 r. 331 mln USD, przy czym 

rok wcześniej było to 310 mln USD16. Według danych Statista w 2020 r. przychód z ebooków na rynku 

Niemieckim wyniesie 349 mln USD, natomiast wzrost branży w latach 2020 – 2024 wyniesie +4,4%. Jak 

podaje portal Boersenverein.de w 2018 r. po ebooki sięgnęło 3,6 mln Niemców, a rok wcześniej 3,5 

mln. Na stronie portalu publikowane są kwartalne dane dotyczące ebooków, z których wynika, że 

branża ebooków w Niemczech w pierwszej połowie 2019 r. odnotowała niewielki wzrost.  

Wykres: Rynek e-książek w Niemczech w I połowie 2019 r. (procentowy wskaźnik r/r). 

 

Źródło: Boersenverein.de 

Pomimo niedużego wzrostu przychodów ze sprzedaży na ryku niemieckim w pierwszych dwóch 

kwartałach 2019 r., odnotowano wzrost średniej płaconej ceny za ebooka. Kupujący byli skłonni 

zainwestować nieco więcej w czytanie cyfrowe i zapłacili średnio 6,24 EUR - to o 3,4% więcej niż w 

pierwszej połowie 2018 r. Liczba kupujących ebooki wzrosła nieznacznie rok do roku tj. o 0,9% do 2,7 

mln osób. Natomiast spadła o 2,3% liczba sprzedanych książek z 16,7 mln sztuk w pierwszej połowie 

2018 r. do 16,3 mln sztuk w pierwszej połowie 2019 r.17 

RYNKI EBOOKÓW NA ŚWIECIE 

Należy wskazać, że krajowy rynek ebooków jest młody w porównaniu z innymi państwami, stąd m.in. 

wysokie tempo wzrostu branży książek elektronicznych w Polsce. Dojrzałe rynki już nie odnotowują tak 

wysokich wzrostów i są bardziej stabilne. Największym rynkiem ebooków są Stany Zjednoczone, które 

 
16 Statista (https://www.statista.com/outlook/213/137/ebooks/germany#market-revenue) 
17 Boersenverein.de, „Rynek e-booków: niewielki wzrost w pierwszej połowie 2019 r”, 14.08.2019 r. 
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zdominowały 30% światowego rynku i generują najwięcej przychodów. Według Statista tak będzie 

dzielił się światowy rynek ebooków w 2020 r.: 

Wykres: Share of the total sales of the global ebook market in 2020, by country. 

 

 

Źródło: Statista, listopad 2019 r. 

Według danych Statista segment ebooków w 2019 r. wygenerował dochód w wysokości 14,817 

milionów USD, przy czym większość dochodów generowana jest w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, 

że światowy rynek ebooków urośnie do 15,740 mln USD w 2020 r. oraz do 18,533 mln. USD w 2024 

r.18. Stopa wzrostu w latach 2020 – 2024 wyniesie_4,2%. Liczba czytelników ebooków w 2019 r. 

wyniosła 938 mln, natomiast w 2020 r. ma przekroczyć 1 mld użytkowników.  

Wykres: Dochody segmentu ebooków na świecie w milionach USD w latach 2017-2024 

 

Źródło: Statista 

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

W 2019 r. Spółka prowadziła działania mające na celu finalizację przejęcia Readfy GmbH. Readfy GmbH 

działa na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, oferując e-booki w modelu reklamowym 

(użytkownicy mogą czytać e-booki w zamian za wyświetlane na ekranach reklamy). Proces przejęcia 

 
18 Statista (https://www.statista.com/outlook/213/100/ebooks/worldwide#market-revenue) 
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Readfy GmbH został zakończony w dniu 29 maja 2019 r. rejestracją Legimi S.A. jako jedynego wspólnika 

Readfy GmbH.  

W czerwcu 2019 r. zakończono proces przejęcia Booklikes sp. z o.o. przez Legimi International sp. z o.o.  

W grudniu 2019 r. Spółka nabyła pozostałe 50% udziałów w Legimi International sp. z o.o., stając się 

jednocześnie jedynym wspólnikiem tej spółki.  

Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły znaczące inwestycje krajowe 

bądź zagraniczne emitenta. 

18. Ogólny opis planowanych działań i inwestycji emitenta oraz planowany 
harmonogram ich realizacji po wprowadzeniu jego instrumentów do 
alternatywnego systemu obrotu – w przypadku emitenta, który nie osiąga 
regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej 

Nie dotyczy. 

19. Informacje o wszczętych wobec emitenta postępowaniach: 
upadłościowym, restrukturyzacyjnym lub likwidacyjnym 

Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania upadłościowe, 

restrukturyzacyjne ani likwidacyjne. 

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

Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania ugodowe, arbitrażowe 

lub egzekucyjne mogące mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. 

21. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami 
rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z 
wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej 
ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy 
emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej 
przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, 
albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań 

Zgodnie z wiedzą Emitenta, nie zostały wobec Spółki wszczęte postępowania przed organami 

rządowymi, ani inne postępowania sądowe lub arbitrażowe, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 

12 miesięcy, a ponadto Emitent nie posiada informacji o takich postępowaniach, które mogą wystąpić, 

a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ 

na sytuacje finansową Emitenta. 

22. Zobowiązania emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań 
wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są 
w szczególności kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej 
i finansowej 

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent posiada zobowiązania z tytułu emisji 

obligacji w następującej wysokości: 
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- 2.585.000 zł z tytułu emisji obligacji serii U. Obligacje serii U są oprocentowane 9,5% w skali roku, 

a dzień ich wykupu przypada na 10 lipca 2021 r. Warunki emisji obligacji serii U przewidują możliwość 

przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w następujących przypadkach: (i) zwłoki 

Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji (art. 74 

ust. 2 Ustawy o Obligacjach); (ii) nieustanowienia przez Emitenta zabezpieczeń w terminie do dnia 10 

października 2019 r. – zabezpieczenie obligacji serii U zostało ustanowione w terminie (art. 74 ust. 3 

Ustawy o Obligacjach). Dodatkowo warunki emisji obligacji serii U przewidują przedterminowy wykup 

obligacji z mocy ustawy (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach). 

- 2.123.000,00 zł z tytułu emisji obligacji serii Z. Obligacje serii Z są oprocentowane 6,75% w skali roku, 

a dzień ich wykupu przypada na 17 lipca 2022 r. Warunki emisji obligacji serii Z przewidują możliwość 

przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w następujących przypadkach: (i) zwłoki 

Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji (art. 74 

ust. 2 Ustawy o Obligacjach); (ii) nieustanowienia przez Emitenta zabezpieczeń w terminie do dnia 31 

sierpnia 2020 r. – zabezpieczenia obligacji serii Z zostały ustanowione w terminie (art. 74 ust. 3 Ustawy 

o Obligacjach). Dodatkowo warunki emisji obligacji serii Z przewidują przedterminowy wykup obligacji 

z mocy ustawy (art. 74 ust. 4 i 5 Ustawy o Obligacjach). 

- 2.200.000,00 zł z tytułu emisji obligacji serii AA. Obligacje serii AA są oprocentowane 6,75% w skali 

roku, a dzień ich wykupu przypada na 31 października 2022 r. Warunki emisji obligacji serii AA 

przewidują możliwość przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w następujących 

przypadkach: (i) zwłoki Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań 

wynikających z obligacji (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach); (ii) nieustanowienia przez Emitenta 

zabezpieczeń w terminie do dnia 21 grudnia 2020 r. – zabezpieczenia obligacji zostały ustanowione w 

terminie (art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach). Dodatkowo warunki emisji obligacji AA przewidują 

przedterminowy wykup obligacji z mocy ustawy (art. 74 ust. 4 i 5 Ustawy o Obligacjach). Emitent 

ustanowił zabezpieczenia w terminie.  

- 376.000,00 zł z tytułu emisji obligacji serii AB. Obligacje serii AB są oprocentowane 6% w skali roku, a 

dzień ich wykupu przypada na 31 października 2021 r. Warunki emisji obligacji serii AB przewidują 

możliwość przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w przypadku zwłoki Emitenta z 

wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z obligacji (art. 74 ust. 2 Ustawy 

o Obligacjach). Dodatkowo warunki emisji obligacji AB przewidują przedterminowy wykup obligacji z 

mocy ustawy (art. 74 ust. 4 i 5 Ustawy o Obligacjach 

Obligacje serii U i Z są zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na Przedmiocie 

Zastawu oraz zostały złożone przez Emitenta oświadczenia na podstawie art. 777 § 1 ust. 5 k.p.c. 

Obligacje serii AA są zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na Przedmiocie 

Zastawu oraz zostały złożone przez Emitenta oświadczenia na podstawie art. 777 § 1 ust. 5 k.p.c. 

Obligacje serii AB nie są zabezpieczone. 

Emitent terminowo wypłaca odsetki od obligacji – zgodnie z harmonogramem dla danej emisji 

obligacji.  

Ponadto Emitent sporządził prognozy finansowe dla rynku polskiego na rok 2020, które prezentują się 

następująco: 

Dane historyczne z lat 2017-2019 i prognoza finansowa na 2020 r. – dane w mln zł. 

 2017 2018 2019 2020p 

Przychody ze sprzedaży 7,1 11,3 17,4 30,1 

Koszty działalności 
operacyjnej 

6,5 10,3 15,6 27,2 
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EBITDA 1,1 1,2 2,1 4,4 

Zysk netto 0,2 0,04 0,6 2,3 

Źródło: Emitent 

Emitent sporządził prognozę finansową w oparciu o następujące podstawy i założenia: 

(i) Spółka znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu bazy klientów w zw. z oferowaną usługą 

abonamentowego dostępu do książek elektronicznych.  

(ii) Dzięki skutecznej emisji akcji spodziewany jest wzrost przychodów z tytułu sprzedaży oferty 

"e-czytnik za 1 zł ebooki bez limitu".  

(iii) Rozwój projektu "Play 360 stopni" z partnerem telekomunikacyjnym przyczyni się do 

znacznego wzrostu zasięgu i rozpoznawalności marki Legimi, co przełoży się na strumień 

dodatkowych przychodów.  

(iv) Struktura kosztów bezpośrednich bazuje na dotychczasowych warunkach handlowych 

z dostawcami, które nie powinny ulec pogorszeniu (na chwilę obecną nie ma takich 

przesłanek).  

Powyższa prognoza zakłada, stopniowy powrót dynamiki przyrostu liczby abonentów oraz średnich 

wskaźników czytelnictwa do poziomów sprzed okresu pandemii COVID-19. 

Przedstawiona prognoza finansowa na 2020 r. nie została poddana ocenie biegłego rewidenta 

i obejmuje wyłącznie działalność Spółki na rynku polskim. Emitent będzie na bieżąco monitorował 

możliwość realizacji prognozowanych wyników finansowych. Korekta prognozy dokonywana będzie na 

podstawie decyzji Zarządu i będzie publikowana w raportach bieżących ESPI oraz na stronie 

internetowej Emitenta: www.legimi.com lub biz.legimi.com. 

Poniższa tabela przedstawia wyniki finansowe zrealizowane po czwartym kwartale 2020 r. względem 

zakładanej prognozy.  

Wyniki finansowe za okres 1.01.2020 r.- 31.12.2020 r. – dane w tys. zł. 

 
01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 

% realizacji w stosunku do 

prognozy na cały 2020 r. 

Przychody ze sprzedaży 32.002 106% 

Koszty działalności 
operacyjnej 

28.704 106% 

EBITDA 4.459 101% 

Zysk netto 2.085 90% 

Źródło: Emitent 

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

W dniu 31 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie dookreślenia kapitał zakładowego 

Spółki i tym samym zostało wyemitowanych 52.328 akcji serii F, w związku z zamianą obligacji serii P 

na akcje serii F (21 obligacji serii P zostało wykupionych przed dniem zamiany). 

W dniu 22 marca 2019 r. Zarząd Spółki, działając na podstawie upoważnienia udzielonego w Uchwale 

nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 stycznia 2018 r., podjął uchwałę w sprawie 
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podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych 

akcji serii G w trybie oferty publicznej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz 

zmiany statutu Spółki, poprzez emisję od 26.820 do 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G 

o wartości nominalnej 0,10 zł. W dniu 15 maja 2019 r. Emitent zakończył subskrypcję akcji serii G oraz 

dokonał przydziału akcji. Dokonany przydział został skorygowany 23 maja 2019 r. W ramach 

przeprowadzonej emisji akcji serii G przydzielono łącznie 123.837 akcji, o łącznej wartości nominalnej 

12.383,70 zł. 

W dniu 24 maja 2019 r. dokonano sprzedaży wszystkich udziałów w Booklikes Sp. z o.o. przez 

dotychczasowych wspólników na rzecz spółki zależnej od Emitenta – Legimi International Sp. z o.o.  

W dniu 29 maja 2019 r. w niemieckim rejestrze przedsiębiorców miała miejsce rejestracja nabycia przez 

Legimi S.A. 100% udziałów w spółce Readfy GmbH i tym samym zakończył się proces przejęcia 

podmiotu.  

W czerwcu 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwały w sprawie emisji (i) do 4.000 sztuk obligacji 

zwykłych na okaziciela serii U oraz (ii) do 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości 

nominalnej 1.000 zł każda obligacja. W dniu 28 czerwca 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie 

przydziału 271 obligacji serii T, natomiast w dniu 10 lipca 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę 

w sprawie przydziału 2.585 obligacji serii U.  

W dniu 10 lipca 2019 r. Zarząd Spółki dokonał częściowego przedterminowego wykupu 520 sztuk  
obligacji serii J na łączną kwotę 520.000 zł oraz 561 sztuk obligacji serii R na łączną kwotę 561.000 zł. 
Zobowiązania Emitenta wobec obligatariuszy z tytułu częściowego przedterminowego wykupu 
obligacji serii J oraz obligacji serii R zostały umownie potrącone ze zobowiązaniem obligatariuszy do 
wpłaty na objęcie obligacji serii U do kwoty w wysokości 1.082.000 zł. 

W dniu 6 sierpnia 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji 

obligacji na lata 2019 - 2021 o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji 

nieprzekraczającej 9.000.000 zł w każdym momencie trwania programu. Powyżej wskazana uchwała 

określa jedynie ogólne ramy planowanych do 2021 r. emisji obligacji. Emitent nie przewiduje w żadnym 

momencie do 2021 r. posiadać większe zadłużenie z wierzytelności wynikających z obligacji niż 

9.000.000 zł. Uchwała z dnia 6 sierpnia 2019 r. nie kształtuje warunków emisji poszczególnych serii 

obligacji, jedynie wskazuje ramy przyszłych emisji, m.in. pod względem ich trybu i oprocentowania. 

W rezultacie – stosownie do obowiązujących przepisów prawnych – do każdej serii emisji obligacji 

zostanie wybrany tryb emisji wyrażony w art. 7 Ustawy o Ofercie, który będzie odpowiadać danej 

emisji. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających sporządzenie prospektu emisyjnego, 

taki dokument zostanie sporządzony i złożony do KNF wraz z wnioskiem o zatwierdzenie.  

W dniu 19 sierpnia 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji do 2.500 sztuk obligacji 

zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej równej 1.000 zł i łącznej wartości nominalnej do 

2.500.000 zł. W dniu 22 sierpnia 2019 r. Zarząd Legimi podjął uchwalę w sprawie zmiany parametrów 

emisji obligacji serii W w zakresie ograniczenia maksymalnej liczby obligacji do 2.350 sztuk, tj. 

maksymalnych wpływów z emisji do 2.350.000 zł. W dniu 24 września 2019 r. Emitent dokonał 

przydziału 2.179 obligacji serii W.  

W dniu 11 października 2019 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 1.500 sztuk 12-

miesięcznych obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej równej 1000 zł każda 

obligacja i łącznej wartości nominalnej do 1.500.000 zł. Przydział 1.500 obligacji nastąpił w dniu 13 

listopada 2019 r. 

W dniu 2 grudnia 2019 r. Emitent nabył 50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i o łącznej 

wartości nominalnej 2.500 zł w spółce Legimi International sp. z o.o. od dotychczasowego udziałowca, 
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będącego osobą fizyczną za łączną cenę ̨60.000 zł. W wyniku nabycia ww. udziałów Spółka stała się ̨

jedynym wspólnikiem Legimi International sp. z o.o. 

Ponadto w opinii Emitenta nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki z działalności 

gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym Emitenta zamieszczonym w niniejszym 

Dokumencie Informacyjnym. 

24. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej 
i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji 
istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 
finansowych za ostatni rok obrotowy 

W dniu 5 lutego 2020 r. Zarząd Spółki dokonał aktualizacji prognoz finansowych na 2020 r. 

W dniu 23 marca 2020 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w związku z 

wydaniem 33.748 akcji serii D w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W 

związku z dokonanym podwyższeniem, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 

138.224,80 zł do kwoty 141.599,60 zł i dzieli się na 1.415.996 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

akcja.  

W dniu 30 czerwca 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji od 500 do 2.500 obligacji 

serii Z o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja. Spółka wyemitowała obligacje 24-miesięczne, 

zabezpieczone, z oprocentowaniem stałym w wysokości 6,75%, które będzie wypłacane co 3 miesiące. 

Przydział 2.123 obligacji serii Z nastąpił w dniu 17 lipca 2020 r. 

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Emitent dokonał aktualizacji prognozy finansowej na 2020 r. 

W dniu 14 października 2020 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji od 200 do 2.200 obligacji 

serii AA o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja oraz uchwałę w sprawie emisji od 100 do 800 

obligacji serii AB o wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja. Obligacje serii AA zostały 

wyemitowane jako obligacje 24-miesięczne, zabezpieczone, z oprocentowaniem stałym w wysokości 

6,75%, które będzie wypłacane co 3 miesiące, a obligacje serii AB zostały wyemitowane jako obligacje 

12-miesięczne, niezabezpieczone, z oprocentowaniem stałym w wysokości 6,00%, które będzie 

wypłacane co 3 miesiące. W dniu 30 października 2020 r. nastąpił przydział 2.200 obligacji serii AA i 

376 obligacji serii AB. 

Ponadto w opinii Emitenta nie występują inne istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej 

Emitenta oraz inne informacje istotne dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych 

finansowych za ostatni rok obrotowy. 

25. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta 

Organami Spółki, zgodnie z § 9 Statutu Spółki, są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.  

ZARZĄD 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Spółki wchodzi dwóch 

członków: 

(i) Mikołaj Małaczyński – Prezes Zarządu, 

(ii) Mateusz Frukacz – Członek Zarządu. 

MIKOŁAJ MAŁACZYŃSKI – PREZES ZARZĄDU 

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu uchwałą z dnia 10 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Legimi Sp. z o.o. na 5-letnią kadencję, która upływa 5 grudnia 2022 r. 
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Wykształcenie:  

2004 - 2009  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania 

2010  kurs menedżerski na licencji Harvard Business Publishing, ICAN Institutte, 

Management 2010 

Przebieg kariery zawodowej:  

2009 - obecnie   Współzałożyciel/Prezes Zarządu w spółce Legimi S.A. (dawniej „Legimi” sp. z o.o.) 

01.2012 – obecnie  Legimi International sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

07. 2013 – obecnie  Clonova sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik 

12.2014 – obecnie  Microsite sp. z o.o. – Członek Zarządu  

05.2019 – 06.2020  Digital Creations sp. z o.o. – Prezes Zarządu  

06.2019 – obecnie  Booklikes sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

Mikołaj Małaczyński został uznany w rankingu miesięcznika Brief za jedną z 50. najbardziej kreatywnych osób w 

biznesie w 2014 r. Oznaczony numerem 16. w zestawieniu Pulsu Biznesu 500 menedżerów roku 2013. Znalazł się 

wśród 100 liderów innowacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w rankingu New Europe 100 (wg. „Financial 

Times”, Google i Res Publica). Autor licznych wystąpień i opracowań na temat rozwoju rynku publikacji 

elektronicznych w Polsce i za granicą, m.in. Tools of Change for Publishing w Nowym Jorku i Frankfurcie nad 

Menem. Jest laureatem międzynarodowych konkursów z dziedziny informatyki, w tym międzynarodowego finału 

Microsoft Imagine Cup w Seulu i Paryżu. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Mikołaj Małaczyński jest członkiem zarządu spółek, w których 

Legimi S.A. jest zaangażowana kapitałowo tj. Legimi International sp. z o.o. i Microsite sp. z o.o. Nadto 

Microsite sp. z o.o. i Digital Creation sp. z o.o. są akcjonariuszami Legimi S.A. Booklikes sp. z o.o. jest 

spółką zależną od swojego jedynego udziałowca – Legimi International sp. z o.o. 

Mikołaj Małaczyński w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

Legimi S.A. (dawniej „Legimi” sp. z o.o.) – Prezes Zarządu (13.01.2009 – obecnie); 

Legimi International Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (10.01.2012 – obecnie); 

Clonova Sp. z o.o. – Prezes Zarządu oraz Wspólnik (10.07.2013 – obecnie); 

Microsite Sp. z o.o. – Członek Zarządu (22.12.2014 – obecnie); 

Digital Creation Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (10.05.2019 – 15.06.2020); 

Booklikes Sp. z o.o. – Prezes Zarządu  (03.06.2019 – obecnie). 

Mikołaj Małaczyński w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

i za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu 

lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

Mikołaj Małaczyński nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub 

zarządzających w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było 

prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd 

komisaryczny.  
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Mikołaj Małaczyński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.   

Mikołaj Małaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do 

równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

MATEUSZ FRUKACZ – CZŁONEK ZARZĄDU 

Powołany w skład Zarządu uchwałą z dnia 10 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Legimi Sp. z o.o. na 5-letnią kadencję, która upływa 5 grudnia 2022 r.  

Wykształcenie:  

2008 – 2009 Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Informatyka, studia 

magisterskie, specjalność: inżynieria oprogramowania 

2008 Technical University of Denmark, Ballerup, Dania, w ramach program Unii Europejskiej 

LLP-Erasmus 

2004 – 2008 Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Informatyka, studia 

inżynierskie  

Mateusz Frukacz został uznany w rankingu miesięcznika Brief za jedną z 50.njabradziej kreatywnych osób biznesu 

w 2014 r. Otrzymał także nominację do Człowieka Roku 2014 wg Głosu Wielkopolskiego. 

Przebieg kariery zawodowej:  

01.2009 – obecnie Legimi S.A. – Członek Zarządu i wspólnik (dawniej „Legimi” sp. z o.o.) 

01.2012 – 09.2015  Legimi International sp. z o.o. – Członek Zarządu 

07.2013 – obecnie  Holycode sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik 

07.2013 – obecnie  SMT sp. z o.o. – Prezes Zarządu 

12.2019 – obecnie  Legimi International sp. z o.o. – Członek Zarządu 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Mateusz Frukacz jest członkiem zarządu spółek, w których Legimi 

S.A. jest zaangażowana kapitałowo tj. Legimi International sp. z o.o. i Holycode sp. z o.o. 

Mateusz Frukacz w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych 

albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

Legimi S.A. (dawniej „Legimi” sp. z o.o.)  – Członek Zarządu i Wspólnik/Akcjonariusz (13.01.2009 – 

obecnie); 

Anseva Sp. z o.o. – Wspólnik (21.05.2018 – obecnie); 

Legimi International Sp. z o.o. – Członek Zarządu (10.01.2012 – 21.09.2015; 12.2019 - obecnie); 

Holycode Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (15.07.2013 – obecnie) i Wspólnik (29.04.2013 – obecnie); 

SMT Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik (11.07.2013 – obecnie); 

FMT LTD Sp. z o.o. – Wspólnik (16.09.2009 – obecnie); 

Elektro Stream sp. z o.o. – wspólnik (02.08.2019 – obecnie); 

Grin Sp. z o.o. w likwidacji – Wspólnik (29.10.2007 – 09.2019). 

Mateusz Frukacz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 
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i za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu 

lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

Mateusz Frukacz nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było prowadzone 

postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd komisaryczny.  

Mateusz Frukacz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.   

Mateusz Frukacz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do 

równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

RADA NADZORCZA 

Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu 

członków:  

(i) Andrzej Soczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

(ii) Krzysztof Bełech – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

(iii) Bartłomiej Gola – Członek Rady Nadzorczej, 

(iv) Georgi Gruew – Członek Rady Nadzorczej, 

(v) Krzysztof Szajek – Członek Rady Nadzorczej. 

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani przez NWZ Spółki na nową kadencję w dniu 04 grudnia 

2020 r. 

ANDRZEJ SOCZEK – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 

Wykształcenie:   

1982  – 1988  Politechnika Krakowska, mgr inżynier 

Ponadto Andrzej Soczek jest maklerem papierów wartościowych (licencja nr 694) oraz doradcą 

inwestycyjnym (licencja nr 82). 

Przebieg kariery zawodowej:  

05.2019 – obecnie  Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

02.2019 – 03.2019 KB-2 Venture Sp. z o.o. S.K. (Komandytariusz) 

06.2016 – 06.2017  Integer.pl S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

02.2013 – 06.2018  OK System Polska S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

01.2016 – 12.2016  Visionlite Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

04.2012 – obecnie  Evatronix S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

12.2011 – 12.2016  BIK Zarządzanie Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

06.2011 – obecnie grupa SATUS – SATUS Venture Sp. z o.o. SK, Satus Venture Sp. z o.o. (Dyrektor) 

07.2011 – 01.2012 Hanbright S.A. (Członek Zarządu) 

10.2007 – 07.2011 Dom Inwestycyjny NEHREBETIUS S.A. (Doradca Inwestycyjny) 
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09.2003 – 02.2008 ODRATRANS S.A. (Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu) 

02.2003 – 10.2005 I Fundusz Mistral S.A. (Członek Zarządu) 

04.2003 – 09.2003  5 NET S.A.  (Dyrektor Finansowy) 

12.2001 – 04.2003  ARMATURA S.A. (Członek Zarządu) 

08.2001 – 12.2001  METALCHEM Kościan S.A. (Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu) 

07.1995 – 08.2001  Dom Maklerski PENETRATOR S.A. (analityk, makler, doradca inwestycyjny, Naczelnik 

Wydziału Zarządzania Papierami Wartościowymi) 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Andrzej Soczek nie wykonuje działalności poza Emitentem, która 

ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Andrzej Soczek w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

Evatronix S.A. – Członek Rady Nadzorczej (04.2012 – obecnie) 

Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (05.2019 – obecnie) 

KB-2 Venture Sp. z o.o. S.K. – Komandytariusz (02.2019 – 03.2019) 

OK System Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej (02.2013 – 06.2018) 

Andrzej Soczek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

i za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu 

lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

Andrzej Soczek nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było prowadzone 

postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd komisaryczny, 

z wyjątkiem BIK Zarządzeni Sp. z o.o. w likwidacji w Krakowie, w której Andrzej Soczek pełnił funkcję 

członka rady nadzorczej w okresie 12.2011 r. – 12.2016 r. W dniu 26 czerwca 2018 r. Nadzwyczajne 

Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. 

Andrzej Soczek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta 

oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.   

Andrzej Soczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do 

równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

KRZYSZTOF BEŁECH – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ 

Wykształcenie:   

1991  – 1996  Politechnika Krakowska, mgr inżynier 

Przebieg kariery zawodowej:  

09.2019 – obecnie  Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

09.2019 – obecnie  Satus OI sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

07.2019 – obecnie  Social WIFI sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 
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06.2019 – obecnie  Pro-Floring Events sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

09.2018 – obecnie  Satus Venture sp. z o.o. VC SKA w likwidacji (likwidator) 

09.2018 – obecnie  Navarone sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

12.2017 – obecnie  Satus Partners sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 

12.2017 – obecnie  FKZ X Bełech i Wspólnicy spółka jawna w likwidacji (Wspólnik),12.2017 – 09.2018 

(Członek Zarządu), 09.2018 – obecnie (likwidator) 

12.2017 – 01.2019  Extreme Poland Sp. z o.o. S.K. (Wspólnik) 

12.2017 – 01.2019 Satus OI sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

09.2017 – 10.2017  SPQL2 K.Bełech i Wspólnicy sp.j. (wspólnik)  

05.2017 – obecnie  Seed Capital Fund Satus sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

05.2017 – 12.2017  Satus Games sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 

01.2017 – obecnie  KB-2 Venture sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 

12.2016 – 09.2017  SPQL2 sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 

06.2016 – 12.2017  FKZ X sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

05.2016 – 04.2017  Paymax S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

02.2016 – 05.2018  Proshare sp. z o.o. (Prezes Zarządu) 

01.2015 – obecnie  Innoventure sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

10.2014 – obecnie Adinvest sp. z o.o. (Prezes Zarządu, a następnie likwidator) 

09.2014 – obecnie  Synerise S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

09.2014 – obecnie  Satus Venture sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

02.2013 – 08.2018  OK System Polska S.A. (Członek Rady Nadzorczej) 

02.2012 – obecnie  Bełech spółka komandytowo – akcyjna w likwidacji (Komplementariusz), 10.2018 – 

obecnie (likwidator) 

12.2011 – 12.2016  BIK Zarządzanie sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

04.2009 – 09.2019  Fundusz Zalążkowy KPT Sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

03.2009 – 11.2016  Akcelerator Innowacji NOT sp. z o.o. (Członek Rady Nadzorczej) 

02.2005 – obecnie grupa SATUS – SATUS Venture Sp. z o.o. SK, Satus Venture Sp. z o.o. (Członek Zarządu) 

10.2001 – 08.2002 VEGA S.A. (Dyrektor handlowy) 

2000 – 10.2001  VEGA S.A. (Przewodniczący Rady Nadzorczej) 

07.1998 – 01.2000 CityProf sp. z o.o. (Konsultant ds. finansów i inwestycji) 

01.1998 – 06.1998 Dom Maklerski Instalexport (Makler kierownik) 

03.1997 – 12.1997     Dom Maklerski POLONIA (Makler kierownik) 

04.1996 – 09.1996  Krakowski Dom Maklerski (Makler) 

1993 – 1996  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Komisja Papierów Wartościowych 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Bełech nie wykonuje działalności poza Emitentem, która 

ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Krzysztof Bełech w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 
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grupa SATUS –SATUS Venture Sp. z o.o. SK, Satus Venture Sp. z o.o. – Członek Zarządu (02.2005 – 

obecnie) 

Adinvest sp. z o.o. – Prezes Zarządu (10.2014 - 11.2018) i likwidator (11.2018 – obecnie) 

Bełech spółka komandytowo – akcyjna w likwidacji –Komplementariusz (02.2012–obecnie), likwidator 

(10.2018 – obecnie) . 

Extreame Poland sp. z o.o. spółka komandytowa – Wspólnik 13.12.2017-01.2019) 

FKZ X Bełech i Wspólnicy spółka jawna w likwidacji  – wspólnik (12.2017 – obecnie), członek zarządu 

(12.2017 – 09.2018), likwidator (09.2018 – obecnie)  

FKZ X sp. z o.o. – Członek Zarządu (06.2016 – 12.2017)  

Fundusz Zalążkowy KPT sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (04.2009 – 09.2019), członek zarządu 

(09.2019 – obecnie) 

Innoventure sp. z o.o.– Członek Rady Nadzorczej (01.2015 – obecnie)  

KB-2 Venture sp. z o.o. – Prezes Zarządu (01.2017 – obecnie)  

Navarone sp. z o.o. – Członek Zarządu – Członek Zarządu (09.2018 - obecnie)  

OK System Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej (02.2013 - 08.2018)  

Proshare sp. z o.o. – Prezes Zarządu (02.2016 – 05.2018)  

Satus Games sp. z o.o. – Prezes Zarządu (05.2017 – 12.2017)  

Satus OI sp. z o.o. – Członek Zarządu (12.2017 – 01.2019) i (09.2019 – obecnie) 

Satus Partners sp. z o.o. – Prezes Zarządu (12.2017 – obecnie)  

Satus Venture sp. z o.o. – Członek Zarządu (09.2014 – obecnie) 

Satus Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VC spółka komandytowo-akcyjna w likwidacji – 

likwidator (09.2018 – obecnie) 

Seed Capital Fund Satus sp. Z o.o. – Członek Zarządu (05.2017 - obecnie)  

Synerise S.A. – Członek Rady Nadzorczej (09.2014 – obecnie) 

Fundusz Zalażkowy KPT Sp. z.o.o. – Członek Zarządu (09.2019 - obecnie) oraz Członek Rady Nadzorczej 

(03.2010 – 10.2019) 

Social WIFI sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (lipiec 2019 – obecnie) 

Krzysztof Bełech w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

i za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu 

lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

Krzysztof Bełech nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było prowadzone 

postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd komisaryczny, 

z wyjątkiem:  

Satus Venture sp. z o.o. VC sp. kom.-akcyjna. W dniu 17.07.2018 r. podjęto uchwałę o likwidacji spółki. 

Krzysztof Bełech podjął się funkcji likwidatora spółki. 

Adinvest sp. z o.o. W dniu 29.11.2018 r. podjęto uchwałę o likwidacji spółki. Krzysztof Bełech podjął się 

funkcji likwidatora spółki. 
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FKZ X K. Bełech i Wspólnicy sp. j. W dniu 13.09.2018 r. podjęto uchwałę o likwidacji spółki. Krzysztof 

Bełech podjął się funkcji likwidatora spółki. 

Bełech sp. kom.-akcyjna. W dniu 17.07.2018 r. podjęto uchwałę o likwidacji spółki. Krzysztof Bełech 

podjął się funkcji likwidatora spółki. 

Krzysztof Bełech nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.   

Krzysztof Bełech nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do 

równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

BARTŁOMIEJ GOLA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

Wykształcenie:  

1991 – 1995  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zarządzanie i Marketing (nieukończone) 

1987 – 1991  Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu (wykształcenie średnie) 

Bartłomiej Gola posiada 25-letnie doświadczenie jako przedsiębiorca i manager, zarządza od kilkunastu 

lat jednym z rozpoznawalnych funduszy VC w Polsce. 

Przebieg kariery zawodowej:  

2008 - obecnie  SpeedUp Venture Capital Group – Założyciel i Prezes Zarządu 

2004 – 2008   Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego – Prezes  

2002 – 2007   TEQUILA Polska Sp. z o.o. (po sprzedaży BTL Group) – Członek Zarządu 

1997 – 2000   BTL Group – założyciel, członek Zarządu 

1995 – 1997   Just Polska Sp.z o.o. (Agencja Reklamowa) – Account Director 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Bartłomiej Gola nie wykonuje działalności poza Emitentem, która 

ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Bartłomiej Gola w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

SpeedUp IQbator Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (03.2009 – 01.2019), Wspólnik (03.2009 – obecnie) 

Investments SpeedUp Managementsp. z o.o. ASI SKA – SpeedUp Management sp. z o.o. 

(Komplementariusz) – Bartłomiej Gola (Prezes Zarządu Komplementariusza) (10.2009 – obecnie) 

SpeedUp Inkubator sp. z o.o. – Prezes Zarządu (03.2013 – 08.2019) 

SpeedUp Management sp. z o.o. – Członek Zarządu (03.2009 – obecnie), Wspólnik (05.2009 – obecnie)  

SpeedUp Innovation Sp. z o.o. – Wspólnik (05.2010 – obecnie) , Wiceprezes Zarządu (07.2016 – obecnie) 

Huge Thing sp. z o.o. – Prezes Zarządu (06.2014 – 12.2018), Wspólnik (04.2018 – obecnie) 

LMS sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (12.2011 –06.2018) 

SpeedUp Bridge Alfa Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (06.2016 – obecnie) 

Peppermint sp. z o.o. – Członek Zarządu (10.2008 – 12.2018) 

Qualimo sp. z o.o. – Prezes Zarządu (01.2009 –05.2010), Członek Zarządu (05.2010 – 31.12.2018) 

Itraff Technology sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (12.2010 – obecnie), Prezes Zarządu (08.2014 – 

12.2018)  
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Digital Creation sp. z o.o. –Prezes Zarządu (01.2017 –12.2018), wspólnik (01.2017 – obecnie) 

Audiofon sp. z o.o. – Członek Zarządu (07.2009 – 08.2019) 

Notification sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (04.2015 – obecnie) 

Projekt VOD sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (11.2014 – obecnie) 

Indigity S.A. – Prezes Zarządu (10.2008 – 04.2019) 

M2SPHERE S.A. (spółka wykreślona z KRS) – Przewodniczący Rady Nadzorczej (02.2009 – 03.2018) 

Sheepcard sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (08.2014 – 05.2019) 

Legimi S.A. – Członek Rady Nadzorczej (01.2009 – obecnie) 

Powear sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (05.2010 – obecnie) 

Rekomendme sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (06.2011 – obecnie) 

Booklikes sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (04.2011 – 06.2019) 

Interaktywne ekrany sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej (06.2012 - obecnie) 

Smartzilla sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (10.2012 – obecnie) 

Home Profit Polska sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (09.2012 – 07.2018) 

Sellbox sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (04.2013 – obecnie) 

Omni3D sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (06.2013 – obecnie) 

Starbroker sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej (07.2013 – obecnie) 

Aces up sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (11.2013 – obecnie) 

Simply4net sp z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (12.2013 – 12.2018) 

Cogision sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (10.2013 – obecnie) 

360Consulting sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (06.2013 – 05.2019) 

Merchendise Monster sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (09.2013 – 12.2018) 

Optymalny sprzedawca sp. z o.o. (spółka wykreślona z KRS) – Członek Rady Nadzorczej (10.2013 – 

06.2018) 

Infinity sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (07.2014 – obecnie) 

Stick and play apps sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (11.2014 – obecnie) 

IVR Solutions sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (01.2015 – obecnie) 

Blue hat sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (02.2015 – 01.2018) 

Brix.io sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (07.2014 – obecnie) 

Shipbooster sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (08.2015 – 02.2019) 

Uważaj.pl sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (10.2015 – obecnie) 

Hotel Online sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (02.2016 – obecnie) 

Just chopped sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (02.2016 – obecnie) 

Just chopped S.A. – Członek Rady Nadzorczej (08.2017 – obecnie) 

Grafik optymalny sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (03.2016 – obecnie) 

Fitatu sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (09.2016 – obecnie) 

Advanced cinema robotic systems sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (01.2017 – obecnie) 
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Altercars sp. z o.o. –  Członek Rady Nadzorczej (03.2017 – 12.2018) 

Sales Essence sp. z o.o. – Członek Zarządu (12.2014 –01.2017) 

EMA sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej (03.2014 – 07.2017) 

Stormy Range Software Sp. z o.o  . – Prezes Zarządu i Wspólnik (12.2017) 

Speedup VCG Sp.  z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik (12.2017) 

Pingfin CO Sp. z o.o.  – Prezes Zarządu i Wspólnik (12.2017) 

Millennial Card Technologies  Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i Wspólnik (12.2017 – 12.2018) 

ECOMMERCECONNECTIONS  Sp. z o.o. – Członek Zarządu (11.2018 – 01.2019) i Wspólnik (11.2018 – 

obecnie) 

SpeedUp „Peppermint” sp. z o.o. sp. k. – Prezes Zarządu Komplementariusza (04.2018 – obecnie) 

Prodio sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej (03.2020 – obecnie) 

Devskiller sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej (04.2020 – obecnie) 

Seedstone Partners sp. z o.o. (dawniej Medic Bridge Alfa sp. z o.o.) – wspólnik (06.2020 – obecnie) 

Bartłomiej Gola w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

i za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu 

lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

Bartłomiej Gola nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było prowadzone 

postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd komisaryczny, 

z wyjątkiem: 

Optymalny sprzedawca sp. z o.o. w likwidacji - Członek Rady Nadzorczej od 10.2013 r., 09.08.2016 r. 

podjęto uchwałę w sprawie rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji; spółkę wykreślono z KRS 20.06.2018 

r. 

M2SPHERE S.A. w likwidacji – powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 02.2009 r., 

14.10.2015 r. podjęto uchwałę w przedmiocie postawienia spółki w stan likwidacji; spółkę wykreślono z 

KRS 09.03.2018 r. 

LI Invest Capital LI Group sp. z o.o. spółka komandytowa – komandytariusz od 01.2008 r. do 12.2015 r., 

20.12.2014 r. wspólnicy zawarli umowę o zakończenie działalności spółki; 03.12.2015 r. wykreślono 

spółkę z KRS. 

Pastylka.pl sp. z o.o. w likwidacji - Członek Rady Nadzorczej od 09.2011 r. do 02.2016 r.; 10.07.2014 r. 

podjęto uchwałę o likwidacji spółki; 18.02.2016 r. wykreślono spółkę z KRS.  

Bartłomiej Gola nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.   

Bartłomiej Gola nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do 

równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 
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GEORGI GRUEW – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

Wykształcenie:   

2010  – 2015  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorant na Wydziale Historycznym  

2005  – 2010  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Historia Sztuki, 5-letnie studia 

magisterskie 

2004  – 2009  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ,  Prawo, 5-letnie studia magisterskie 

Przebieg kariery zawodowej:  

03.2020 – obecnie  Brine Limited sp. z o.o., oddział w Polsce (prawnik) 

08.2018 – 09.2018  Legimi S.A. (pracownik) 

04.2018 – obecnie Altercars sp. z o.o. w Poznaniu (członek Rady Nadzorczej) 

05.2017 – 06.2018  LMS sp. z o.o. w Poznaniu (członek Rady Nadzorczej) 

04.2017 – obecnie    stała współpraca z poznańskimi spółkami SWLEX sp. z o.o., Widerange sp. z o.o., Crypto 

Currency sp. z o.o., Internet Innovations Poland sp. z o.o. (prawnik) 

03.2014 – 01.2016  Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu (zastępca dyrektora) 

08.2012 – 03.2015    Pismo o sztuce „Arteon” wyd. przez Dom Wydawniczy KRUSZONA sp. z o.o. w Poznaniu 

(dziennikarz, członek redakcji, stały współpracownik redakcji) 

03.2011 – 12.2011  Kancelaria Adwokacka Eugeniusz M. Michałek (aplikant adwokacki) 

01.2011 – 12.2011  Sebastian Wawrzyniak i wspólnicy sp.k. w Poznaniu (prawnik) 

04.2010 – 12.2010  Kancelaria Adwokacka Józefa Szenklewskiego w Szczecinie (aplikant adwokacki) 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Georgi Gruew nie wykonuje działalności poza Emitentem, która 

ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Georgi Gruew w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub 

nadzorczych albo wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego: 

LMS sp. z o.o. w Poznaniu – Członek Rady Nadzorczej (05.2017 – 06.2018) 

Altercars sp. z o.o. w Poznaniu – Członek Rady Nadzorczej (04.2018 – 06.2020) 

Rabbit Tractors Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018) 

OSBeehives-Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018) 

AVSS Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018) 

Aether Biomedical Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018) 

Krtkl Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018 – 11.2018) 

Ovtavic PTS Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018 – 11.2018) 

Visor Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019)  

Thinkout Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 

Smartsub PL Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 

Saffe Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 

Pago Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 

FerretVideo Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019)  

Linx4 Poland sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 
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WeGroup Polska sp. z o.o.  – Wspólnik (03.2019) 

Aether Biotech sp. z o.o. – Wspólnik (06.2019) 

Conundrum sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

Ninja Lender sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

Parcela Ja sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019) 

Eiravato sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik (09.2019) 

GreenBin sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019) 

Vimix sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

TimeFlip sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

Data Invision Poland sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

WebTotem sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

Mifood Poland sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

Sensemore sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

S-Case sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

MicroX sp. z o.o – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

OrientaMED sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

Kugar sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 - 10.2019) 

Medicsen Poland sp. z o.o. – Wspólnik (09.2019 – 10.2019) 

Yuktix sp. z o.o. – Wspólnik (10.2019) 

WeConvert Technologies sp. z o.o. – Wspólnik (10.2019) 

Vyorius Poland sp. z o.o. – Wspólnik (10.2019) 

Widerange sp. z o.o. w likwidacji – Wspólnik (01.2020 – obecnie) 

Adapt sp. z o.o. – Wspólnik (09.2020 – obecnie) 

Georgi Gruew w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

i za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu 

lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

Georgi Gruew nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było prowadzone 

postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd komisaryczny, 

z wyjątkiem stowarzyszenia Towarzystwa Użytkowników Obiektów Zabytkowych w Poznaniu, które 

zostało zlikwidowane w 2018 r. Pan Georgi Gruew od 21 marca 2017 r. jest Wiceprezesem 

stowarzyszenia Towarzystwa Użytkowników Obiektów Zabytkowych w Poznaniu (KRS 0000122614). 

Od 17 grudnia 2017 r. był likwidatorem tego stowarzyszenia. W dniu 17 grudnia 2017 r. Walne 

Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia i otwarciu jego likwidacji. 21 

lutego 2018 r. podjęto uchwałę o zakończeniu likwidacji. Wykreślenie z rejestru stowarzyszeń i rejestru 

przedsiębiorców nastąpiło 23 kwietnia 2018 r. 
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Georgi Gruew nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta 

oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki 

kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.   

Georgi Gruew nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do 

równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

KRZYSZTOF SZAJEK – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 

Wykształcenie:   

2003 – 2008  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Kierunek: 

Prawo (Stacjonarne Studium Prawa), tytuł magistra prawa 

2008 – 2009   Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, Podyplomowe 

Studium Obrotu Nieruchomościami – Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami,  

2009 – 2010 praktyka zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami przy Wielkopolskim 

Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami (WSPON),  

2010 – 2013 aplikacja radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,  

2015 – 2016 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 

Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych. 

Ponadto posiada następujące kwalifikacje: 

06.2010   licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami (nr 14690), 

06.2013   wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w Poznaniu,  

2017 – 2018 kurs w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM – Prawo ochrony danych osobowych w 

perspektywie RODO. 

07.-08.2020 warsztaty z mediacji – Okręgowa Izba Radców Prawnych 

Przebieg kariery zawodowej:  

2010 – 2013   Kancelaria Radcy Prawnego – T. Kieliszewski, stanowisko: radca prawny, 

2011 – obecnie  Rogowski Brothers Kancelaria Prawna Przemysław Rogowski, stanowisko: radca 

prawny 

2012 – 2015   Programa.pl Sp. z o.o., stanowisko: radca prawny; 

2015 – obecnie   Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Andrzej Szajek, stanowisko: radca prawny 

2016 – obecnie   SWLEX Sp. z o.o., stanowisko: radca prawny. 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Krzysztof Szajek nie wykonuje działalności poza Emitentem, która 

ma istotne znaczenie dla Emitenta. 

Krzysztof Szajek w okresie co najmniej ostatnich trzech lat był członkiem organów: 

Visor Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019)  

Thinkout Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 

Smartsub PL Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 

Saffe Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 

Rabbit Tractors Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018) 

Pago Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 
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OSBeehives-Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018) 

Octavic PTS Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018 – 11.2018) 

Krtkl Sp. z o.o. – Wspólnik (11.2018) 

FerretVideo Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019)  

AVSS Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018) 

Aether Biomedical Sp. z o.o. – Wspólnik (10.2018) 

Linx4 Poland Sp. z o.o. – Wspólnik (02.2019 – 03.2019) 

WeGroup Polska Sp. z o.o. – Wspólnik (03.2019) 

Krzysztof Szajek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przestępstwa określone w 

Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

i za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich pięciu 

lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w 

spółkach prawa handlowego.  

Krzysztof Szajek nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji osób nadzorujących lub zarządzających 

w podmiotach, które zostały postawione w stan upadłości, wobec których było prowadzone 

postępowanie restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub wobec których ustanowiono zarząd komisaryczny. 

Krzysztof Szajek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności 

Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.   

Krzysztof Szajek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym, nie jest również wpisany do 

równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż 

Rzeczpospolita Polska. 

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

Na Dzień sporządzenia Dokumentu struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco:  

Akcjonariusz Liczba akcji  
Udział w kapitale 

zakładowym  

Liczba 

głosów na 

WZ 

Udział w 

głosach na 

WZ 

Mikołaj Małaczyński  221 874 15,67% 426 874 23,38% 

Mateusz Frukacz 221 874 15,67% 426 874 23,38% 

Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty Aktywów 

Niepublicznych Venture 
Capital Satus 

160 400 11,33% 160 400 8,78% 

Małgorzata McGovern 159 600 11,27% 159 600 8,74% 

Pozostali 652 248 46,06% 652 248 35,72% 

Razem 1 415 996 100% 1 825 996 100% 

Źródło: Emitent 

  



DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI SERII A, B, C, D, F, G 

 
 

 150  
 

Sprawozdanie finansowe  

1. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019  
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I. SPOSÓB WYCENY AKTYWÓW  I PASYWÓW W BILANSIE 

 
1) #rodki trwa$e i warto%ci niematerialne i prawne 

Warto ci! niematerialne! i! prawne! oraz!  rodki! trwa"e! wyceniane! s#! wg! cen! nabycia! lub!
kosztów! wytworzenia! pomniejszonych! o! umorzenie.! Sk"adniki! maj#tkowe! formalnie!
spe"niaj#ce!kryteria!zaliczania!do! rodków!trwa"ych!lub!warto ci!niematerialnych!i!prawnych!
lecz o  jednostkowej cenie nabycia netto: 

�! poni$ej!1.500,00!z"!zaliczane!s#!do!materia"ów!i!odnoszone!w!100%!w!koszty!zu$ycia!
materia"ów 

�! w przedziale od 1.500,00 � 10.000,00! z"! znajduj#! si&! w! ewidencji! wyposa$enia! i! s#!!
zaliczane!do!kosztów!w!miesi#cu!oddania!ich!do!u$ytkowania. 

Warto ci! niematerialne! i! prawne! oraz!  rodki! trwa"e,! których! cena! nabycia! jest! wy$sza! ni$!
10.000,00! z"! amortyzuje! si&! metod#! liniow#! wg! stawek! i! zasad! uwzgledniaj#cych! okres!
ekonomicznej u$yteczno ci! poczynaj#c! od! miesi#ca! nast&pnego! po! oddaniu! ich! do!
u$ytkowania. 

Stosowane przez! Spó"k&! stawki! amortyzacji! dla! warto ci! niematerialnych! i! prawnych!
prezentuje!poni$sza!tabela: 

Tytu  Stopa amortyzacji rocznej 

Warto !"firmy 10% 

Oprogramowanie komputerowe 30% - 50% 

Pozosta#e"prawa"maj$tkowe 20% - 50% 

Stosowane przez Spó$k& stawki amortyzacji dla %rodków trwa$ych przedstawiaj' 
si& nast&puj'co: 

Tytu  Stopa amortyzacji rocznej 

Grupa 0 Grunty"i"prawo"do"wieczystego"u%ytkowania 2,5% - 10% 

Grupa I Budynki i lokale 2,5% - 4,5% 

Grupa II Obiekty"in%ynierii"l$dowej"i"wodnej 2,5% - 20% 

Grupa III Kot#y"i"maszyny"energetyczne 7% - 14% 

Grupa IV Maszyny"i"urz$dzenia"ogólne 7% - 60% 

Grupa V Maszyny"i"urz$dzenia"specjalne 7% - 25% 

Grupa VI Urz$dzenia"techniczne 4,5% - 25% 

Grupa VII &rodki"transportu 7% - 40% 

Grupa Narz'dzia,"przyrz$dy,"wyposa%enie 10% - 25% 
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Warto '! pocz#tkow#!  rodków! trwa"ych! zwi&ksza! si&! o! koszty! ulepszenia,! gdy! warto '!
ulepszenia! w! danym! roku! obrotowym! jest! wy$sza! ni$! 10.000,00! z".! W! przypadku,! gdy!
warto '!poniesiona!na!ulepszenie!danego! rodka! trwa"ego!w!danym!roku!podatkowym!nie!
jest!wy$sza!ni$!10.000,00!z",!poniesione!nak"ady!s#!odnoszone!na!koniec!roku!obrotowego!w!
bie$#ce!koszty!dzia"alno ci. 

2) Inwestycje d$ugoterminowe i krótkoterminowe  

Nieruchomo ci!wycenia!si&!wg!cen!nabycia,!a!inwestycje!d"ugoterminowe!(udzia"y!i!akcje!w!
innych! jednostkach)! wyceniane! s#! wg! cen! nabycia! pomniejszonych! o! ewentualne! odpisy!
spowodowane! trwa"#! utrat#! ich! warto ci.! Inwestycje! krótkoterminowe! (akcje! - z! opcj#!
sprzeda$y)!wycenia!si&!wed"ug!cen!rynkowych. 

3) Zapasy  

Zapasy! materia"owe! (surowce),! wyroby! gotowe! i! towary! obj&te! s#! ewidencj#! ilo ciowo-
warto ciow#. 

�! Surowce i materia$y pochodzenia!krajowego!i!z!importu!wycenia!si&!wg!cen!nabycia!
(cena! zakupu! powi&kszona! o! c"o! i! koszty! transportu).! Na! dzie*! bilansowy! surowce i 
materia"y! wycenia! si&! wg! cen!  redniowa$onych.! Wycena! bilansowa! surowców!
uwzgl&dnia!odchylenia!aktualizuj#ce!ich!warto '. 

�! Wyroby gotowe i pó$produkty ewidencjonuje! si&! w! cenach! planowanych!
(ewidencyjnych)! ustalonych! na! pocz#tku! roku! na! poziomie! planowanego kosztu 
wytworzenia,! przy! jednoczesnym!uwzgl&dnieniu!odchyle*! od! cen! ewidencyjnych! jako!
ró$nic&! pomi&dzy! warto ci#! rzeczywist#! a! warto ci#! planowan#.! Wycena! bilansowa!
wyrobów!gotowych!uwzgl&dnia! korekt&!warto ci!wyrobów!gotowych!o!odchylenia! od!
cen ewidencyjnych! i! odpis! aktualizuj#cy! wyroby! gotowe! w! my l! zasady! ostro$nej!
wyceny. 

�! Produkcj& w toku wycenia! si&! wg! kosztów! wytworzenia! obejmuj#cych! koszty!
bezpo rednie!i!uzasadnion#!cze '!kosztów!po rednich. 

�! Towary wyceniane! s#!wg! cen! nabycia! nie!wy$szych! od! cen ich! sprzeda$y! netto! na!
dzie*!bilansowy!(z!uwzgl&dnieniem!odpisu!aktualizuj#cego). 

4) Nale(no%ci  

Nale$no ci! wycenia! si&! w! kwocie! wymaganej! zap"aty,! z! zachowaniem! zasady! ostro$no ci!
(pomniejszaj#c!o!odpisy!aktualizuj#ce!warto '!nale$no ci!w#tpliwych!i!trudno! ci#galnych,!od!
jednostek!postawionych!w!stan!upad"o ci!czy!likwidacji).! 

Nale$no ci!w!walutach!obcych!na!dzie*!bilansowy!wyceniane!s#!po! rednim!kursie!ustalonym!
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Wyra$one!w!walutach!operacje!gospodarcze!ujmuje!si&!w!ksi&gach!rachunkowych!na!dzie*!
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

�! faktycznie! zastosowanym! w! tym! dniu,! wynikaj#cym! z! charakteru! operacji! � w 
przypadku!sprzeda$y!lub!kupna!walut; 
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�!  rednim! og"oszonym! dla! danej! waluty! przez! Narodowy! Bank! Polski! z! dnia  
poprzedzaj#cego!ten!dzie*!� w!przypadku!zap"aty!nale$no ci! lub!zobowi#za*,!a!tak$e!
w!przypadku!pozosta"ych!operacji.!!! 

Powsta"e!z!przeliczenia!ró$nice!kursowe!zalicza!si&!odpowiednio!do!przychodów!lub!kosztów!
finansowych.    

5) Zobowi'zania  

Za!zobowi#zania!uznaje!si&!wynikaj#cy!z!przesz"ych!zdarze*!obowi#zek!wykonania! wiadcze*!
o! wiarygodnie! okre lonej! warto ci,! które! spowoduj#! wykorzystanie! ju$! posiadanych! lub!
przysz"ych!aktywów!Spó"ki. 

Na! dzie*! powstania! zobowi#zania! wycenia! si&! wed"ug! warto ci! nominalnej.! Na! dzie*!
bilansowy!zobowi#zania!wycenia!si&!w!kwocie!wymagaj#cej!zap"aty,!z!tym,!$e!zobowi#zania!
w!walutach!obcych!na!dzie*!bilansowy!wyceniane!s#!po! rednim!kursie!ustalonym!dla!danej!
waluty przez Narodowy Bank Polski. 

Wyra$one!w!walutach!operacje!gospodarcze!ujmuje!si&!w!ksi&gach!rachunkowych!na!dzie*!
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

�! faktycznie! zastosowanym! w! tym! dniu,! wynikaj#cym! z! charakteru! operacji! � w 
przypadku!sprzeda$y!lub!kupna!walut; 

�!  rednim! og"oszonym! dla! danej! waluty! przez! Narodowy Bank Polski z dnia 
poprzedzaj#cego!ten!dzie*!� w!przypadku!zap"aty!nale$no ci! lub!zobowi#za*,!a!tak$e!
w!przypadku!pozosta"ych!operacji. 

Powsta"e!z!przeliczenia!ró$nice!kursowe!zalicza!si&!odpowiednio!do!przychodów!lub!kosztów!
finansowych.    

6) Wycena obligacji 

Przed! emisj#! obligacji! dokonywane! jest! oszacowanie! warto ci! godziwej! zabezpieczenia!
obligacji emitowanych przez Legimi S.A. Wycena odbywa! si&! przy! uwzgl&dnieniu! umów!
zawartych! przez! Legimi! S.A.! o! charakterze! terminowym! lub! które! nie! s#! umowami!
terminowymi,!ale!maj#!1-miesi&czny!okres!wypowiedzenia.!Oczekiwane!przep"ywy!pieni&$ne!
okre lane!s#!na!bazie!nale$no ci!z!tytu"u!tych$e!umów!oraz danych!dotycz#cych!przychodu!
spó"ki.! W! rezultacie! warto '! godziwa!  rodków! pieni&$nych! z! umów! to! suma!
zdyskontowanych!oczekiwanych!przep"ywów!pieni&$nych.!Dodatkowo!uwzgl&dniono!równie$!
ryzyko! specyficzne! o! warto ci! 3%.! Stopy! dyskonta! ustalano! na! bazie! ogólnokrajowych 
wska+ników,!takich!jak! rednia!rentowno '!bonów!i!obligacji!Skarbu!Pa*stwa. 

W!dniu!1!stycznia!2019!r.!w!wyniku!nowelizacji!ustawy!o!rachunkowo ci!podniesione!zosta"y!
limity! warto ci,! które! uprawniaj#! do! stosowania! uproszcze*! przewidzianych! dla ma"ych!
jednostek! prowadz#cych! ksi&gowo '.! Ze! zwolnienia! z! obowi#zku! stosowania! przepisów!
wydanych! na! podstawie! art.! 81! ust.! 2! pkt! 4! ustawy! o! rachunkowo ci! mog#! korzysta'!
podmioty,!których!suma!aktywów!bilansu!na!koniec!roku!obrotowego!nie!przekroczy"a!25,5 
mln!z",!przychody!netto!ze!sprzeda$y!towarów!i!produktów!za!rok!obrotowy!nie!przekroczy"y!
51!mln! z",! a!  rednioroczne! zatrudnienie!w!przeliczeniu! na!pe"ne! etaty! nie! przekroczy"o! 50!
osób.!Dotyczy! to!dwóch!kolejno!po! sobie!wyst&puj#cych! lat! obrachunkowych.!Co najmniej 
dwa!kryteria!musz#!by'!spe"nione!"#cznie.!Legimi!S.A.!w!2017!i!2018!r.!nie!przekroczy"o!tych!
limitów,! a! jednocze nie! nie! jest! jednostk#! co! do! której! stosowanie! tego! uproszczenia! jest!
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wy"#czone.!Aktualnie!$aden!z!papierów!warto ciowych!spó"ki!nie podlega obrotowi na rynku 
regulowanym EOG i nie podlega obrotowi w alternatywnym systemie obrotu. 

Z! uwagi! na! powy$sze! spó"ka! nie! stosuje! przepisów! rozporz#dzenia! o! instrumentach!
finansowych. 

7) Udzielone po(yczki  

Po$yczki! udzielone! krótkoterminowe! i! d"ugoterminowe! wycenia! si&! w! kwocie! wymaganej!
zap"aty,! "#cznie! z! odsetkami! zarachowanymi! na! dzie*! sprawozdawczy,! z! zachowaniem!
zasady!ostro$no ci. 

Zarz#d przeprowadza! raz! do! roku! testy! na! utrat&! warto ci! udzielonych! po$yczek! na!
okoliczno '! potwierdzenia! bie$#cej warto ci! i! dokonania! ewentualnych! odpisów!
aktualizuj#cych.! 

8) #rodki pieni&(ne  

-rodki! pieni&$ne! w! na! rachunkach! bankowych! i! kasie! wycenia! si&! wed"ug! warto ci!
nominalnej.! -rodki! pieni&$ne! w! walutach! obcych! wycenia! si&! w! ich! warto ci! nominalnej!
przeliczonej!na!z"ote!polskie. 

Wyra$one!w!walutach!operacje!gospodarcze!ujmuje!si&!w!ksi&gach!rachunkowych!na!dzie*!
ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

�! faktycznie! zastosowanym! w! tym! dniu,! wynikaj#cym! z! charakteru! operacji! �  
w!przypadku!sprzeda$y!lub kupna walut; 

�!  rednim! og"oszonym! dla! danej! waluty! przez! Narodowy! Bank! Polski! z! dnia!
poprzedzaj#cego!ten!dzie*!� w!przypadku!zap"aty!nale$no ci! lub!zobowi#za*,!a!tak$e!
w!przypadku!pozosta"ych!operacji.! 

Na! dzie*! bilansowy! wycenia! si&! wyra$one! w! walutach! obcych! sk"adniki! aktywów! po!
obowi#zuj#cym! na! ten! dzie*!  rednim! kursie! ustalonym! dla! danej! waluty! przez! Narodowy!
Bank Polski.   

Powsta"e!z!przeliczenia!ró$nice!kursowe!zalicza!si&!odpowiednio!do!przychodów!lub!kosztów!
finansowych.    

Spó"ka! przyj&"a! zasad&! ustalania! warto ci! rozchodu!  rodków! pieni&$nych! wyra$onych! 
w!walutach!obcych!metod#!FIFO!�pierwsze!przysz"o!- pierwsze!wysz"o�. 

 
9) Rozliczenia mi&dzyokresowe 

Czynne!rozliczenia!mi&dzyokresowe!kosztów!dokonywane!s#!w!odniesieniu!do!poniesionych!
kosztów! dotycz#cych! przysz"ych! okresów! sprawozdawczych.! Odpisy! czynnych! rozlicze*!
mi&dzyokresowych!kosztów!nast&puj#!stosownie!do!up"ywu!czasu.!Czas!i!sposób!rozliczenia!
jest! uzasadniony! charakterem! rozliczanych! kosztów,! z! zachowaniem! zasady! ostro$nej!
wyceny. 
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10) Kapita$y w$asne  

Kapita"y! w"asne! wykazuje! si&! w! sprawozdaniu! zgodnie! z zasadami! okre lonymi! przepisami!
prawa i statutem Spó"ki!w!warto ci!nominalnej. 

11) Rezerwy na zobowi'zania  

Rezerwy! ujmowane! s#! wówczas,! gdy! na! Spó"ce! ci#$y! istniej#cy! obowi#zek! (prawny! lub!
zwyczajowy)!wynikaj#cy!ze!zdarze*!przesz"ych!i!gdy!jest!pewne!lub!wysoce!prawdopodobne,!
$e! wype"nienie! tego! obowi#zku! spowoduje! konieczno '! wyp"ywu!  rodków! uosabiaj#cych!
korzy ci! ekonomiczne! oraz! gdy! mo$na! dokona'! wiarygodnego! oszacowania! kwoty! tego!
zobowi#zania. 

W!zale$no ci! od! okoliczno ci,! z! którymi! zwi#zane! s#! przysz"e! zobowi#zania,! Spó"ka! tworzy!
rezerwy na: 

�! pewne!lub!prawdopodobne!straty!oraz!na!jeszcze!nie!poniesione,!lecz!przypadaj#ce!na!
rok obrotowy koszty, 

�! premie,! które! zwi#zane! s#! z! wynikami! roku! obrotowego! a! wyp"acone! w! roku!
nast&pnym, 

�! nagrody!jubileuszowe!wyp"acane!w!nast&pnych!latach!oraz!na! wiadczenia!emerytalno-
rentowe!szacowane!metod#!aktuarialn#, 

�! niewykorzystane urlopy. 

12) Fundusze specjalne  

Fundusze!specjalne!wyceniane!s#!w!warto ci!nominalnej. 

13) Umowy leasingu 

Umowy!o!leasing!kwalifikuje!si&!zgodnie!z!ustaw#!!o!rachunkowo ci. 

14) Podatek dochodowy 

Podatek!dochodowy!wykazany!w!rachunku!zysków!i!strat!obejmuje!cz& '!bie$#c#!(ustalan#!
zgodnie!z!przepisami!ustawy!o!podatku!dochodowym!od!osób!prawnych)!i!cz& '!odroczon#,!
która!sk"ada!si&!ró$nicy!aktywów!i!rezerw!z!tytu"u!odroczonego!podatku!dochodowego. 

Aktywa! z! tytu"u! odroczonego! podatku! dochodowego! usta"a! si&! w! wysoko ci! kwoty!
przewidzianej!w!przysz"o ci!do!odliczenia!od!podatku!dochodowego,!w!zwi#zku!z!ujemnymi!
ró$nicami! przej ciowymi,! które! spowoduj#! w! przysz"o ci! zmniejszenie! podstawy! obliczenia 
podatku! dochodowego! oraz! straty! podatkowej! mo$liwej! do! odliczenia,! ustalonej! przy!
uwzgl&dnieniu!zasady!ostro$no ci. 

Ujemne!ró$nice!przej ciowe!stanowi#!mi&dzy!innymi: 

�! odpisy!aktualizuj#ce!zapasy,!nale$no ci,!udzia"y, 

�! nie!wyp"acone!wynagrodzenia!z!umów!zlecenie, 

�! nie!zap"acone!sk"adki!na!ubezpieczenie!spo"eczne, 
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�! rezerwy! na!  wiadczenia! pracownicze! (nagrody! jubileuszowe,! odprawy! emerytalno-
rentowe,!nie!wykorzystane!urlopy,!premie!i!nagrody!dla!pracowników), 

�! rezerwy na przewidywane koszty, 

�! nadwy$ka!ujemnych!ró$nic!kursowych!z!wyceny!bilansowej!aktywów!i!pasywów.!! 

Rezerw&!z!tytu"u!odroczonego!podatku!dochodowego!tworzy!si&!w!wysoko ci!kwoty!podatku!
dochodowego,!wymagaj#cej!w! przysz"o ci! zap"aty,!w! zwi#zku! z!wyst&powaniem!dodatnich!
ró$nic! przej ciowych,! to! jest! ró$nic,! które! spowoduj#! zwi&kszenie! podstawy! obliczenia!
podatku!dochodowego!w!przysz"o ci. 

Dodatnie!ró$nice!przej ciowe!stanowi#!mi&dzy!innymi: 

�! ró$nica!mi&dzy!warto ci#!ksi&gow#!a!podatkow#! rodków!trwa"ych, 

�! nadwy$ka!dodatnich! ró$nic!kursowych!nad!ujemnymi!z!wyceny!bilansowej!aktywów! i!
pasywów.! 

15) Ró(nice kursowe 

Ró$nice!kursowe!wynikaj#ce!z!wyceny!na!dzie*!bilansowy!aktywów!i!pasywów!wyra$onych! 
w! walutach! obcych! z! wyj#tkiem! inwestycji! d"ugoterminowych! oraz! powsta"e! w zwi#zku! 
z! zap"at#! nale$no ci! i! zobowi#za*! w! walutach! obcych,! ! zalicza! si&! odpowiednio! do!
przychodów!lub!kosztów!finansowych,!a!w!uzasadnionych!przypadkach!do!ceny!nabycia lub 
kosztu! wytworzenia!  rodków! trwa"ych,!  rodków! trwa"ych! w! budowie! lub! warto ci!
niematerialnych i prawnych. 

 

II. POZOSTA!E POSTANOWIENIA 

Sprawozdanie! finansowe! spó"ki! zgodnie! z! art.! 45! ustawy! o! rachunkowo ci! sk"ada! si&!
z bilansu,! rachunku!zysków! i! strat!w!wariancie!porównawczym!oraz! informacji!dodatkowej,!
obejmuj#cej! wprowadzenie! do! sprawozdania! finansowego! oraz! dodatkowe! informacje!
i obja nienia. 

Roczne sprawozdanie finansowe sporz#dza si&! zgodnie! z! za".! Nr! 1! do! ustawy! o!
rachunkowo ci!w!pe"nych!z"otych i groszach w walucie polskiej, bez uproszcze*,!w!oparciu!o!
zasady rzetelno ci! i! jasno ci! danych,! wy$szo ci! tre ci! ekonomicznej,! memoria"u,! ci#g"o ci!
przyj&tych! zasad,! kompletno ci! uj&cia! zdarze*! gospodarczych! dot.! roku! obrotowego,!
ostro$no ci! wyceny! i porównywalno ci! danych.! Sprawozdanie! Finansowe! podlega 
ustawowemu! badaniu! w! zwi#zku! z! czym! spó"ka! sporz#dza! metod#! po redni#! rachunek 
przep"ywów!pieni&$nych!oraz!zestawienia!zmian!w!kapitale!w"asnym. Ponadto do rocznego 
sprawozdania!finansowego!do"#cza!si&!sprawozdanie!z dzia"alno ci!jednostki. 
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I. INFORMACJE I OBJA NIENIA!DO!BILANSU 

Dodatkowe informacje i obja!nienia do sprawozdania finansowego zosta"y sporz#dzone 
zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowo!ci z dnia 29 wrze!nia 1994 r. i obejmuj# 
zakres podany w za"#czniku nr 1 do cytowanej ustawy. 
 

1) Szczegó$owy!zakres!zmian!warto%ci!grup rodzajowych!%rodków!trwa$ych oraz 
warto%ci! niematerialnych! i! prawnych oraz! inwestycji! d$ugoterminowych, 
zawieraj&cy stan!tych!aktywów!na!pocz&tku!roku!obrotowego,!zwi'kszenia!i 
zmniejszenia z! tytu$u:! aktualizacji! warto%ci, nabycia, rozchodu, 
przemieszczenia wewn'trznego! oraz stan! ko#cowy,! a! dla! maj&tku!
amortyzowanego � podobne! przedstawienie! stanów! i! tytu$ów! zmian!
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

 

Prezentuj# za"#czniki  nr 1 i 2. 

W postaci WNIP spó!ka prezentuje m.in. aplikacje na czytniki, smartfony i tablety, modu!y 
dla czytelników umo"liwiaj#ce czytanie w chmurze, modu!y do przetwarzania danych. 

Spó!ka w warto$ciach niematerialnych i prawnych w budowie aktywuje koszty tworzenia 
aplikacji Legimi 3.0. Zarz#d Spó!ki przeprowadzi! test na utrat% warto$ci tych aktywów. 
Przeprowadzony test potwierdzi!, "e warto$& odzyskiwalna testowanego aktywa jest 
wy"sza ni" jego warto$& bilansowa. 

Test na utrat! warto"ci budowanej platformy Legimi 3.0. 

W roku 2016, Zarz#d Legimi podj#" decyzj$ o ekspansji zagranicznej. Konsekwencj# tej 
decyzji sta"# si$ konieczno!% dostosowania platformy Legimi do dodatkowych 
funkcjonalno!ci i do obs"ugi innych wersji j$zykowych. Bardzo szybko okaza"o si$, &e 
konieczne b$dzie zaprojektowanie i wykonanie nowej platformy Legimi praktycznie od 
zera. Tak zapocz#tkowano realizacj$ budowy nowej platformy Legimi 3.0. W trakcie 
realizacji tego projektu okaza"o si$, &e istnieje potrzeba biznesowa rozszerzania zakresu 
tego projektu o nowe funkcjonalno!ci, tak aby zwi$kszy% atrakcyjno!% nowej platformy i 
przyci#gn#% do niej nowych u&ytkowników. Warto!% netto nowej platformy na dzie' 
31.12.2019 wynosi"a 4 847 033,41 z". 

Na stworzenie od podstaw zupe"nie nowej platformy Legimi poniesiono w latach 2016-
2019 "#czne nak"ady w wysoko!ci ponad 5,0 mln PLN. Nowa platforma, Legimi 3.0., dla 
systemu operacyjnego Android oraz dla wersji przegl#darkowej www, zosta"a uko'czona 
i przyj$ta w u&ytkowanie w pa(dzierniku 2019 roku.  

Spó"ka szacuje, &e dzi$ki nowej platformie Legimi 3.0, b$dzie w stanie jeszcze szybciej 
zwi$ksza% liczb$ u&ytkowników i liczb$ p"ac#cych abonentów. Dodatkowo, jednym z 
celów by"o znaczne ograniczenie tzw. wspó"czynnika churnu, czyli wspó"czynnika 
rezygnacji z us"ug, który w opinii spó"ki by" niezadowalaj#cy.  

Kolejnym wyzwaniem przed now# platform# Legimi 3.0 mia"a by% lepsza integracja 
produktu z sektorem B2B (biblioteki i korporacje). Dotychczas rozwój sektora B2B by" w 
Legimi mocno ograniczony, g"ównie ze wzgl$du na s"ab# mo&liwo!% rozwoju tej us"ugi i 
problemami z jej integracji po stronie software�owej. St#d istnia"o realne ryzyko 
ograniczenia tej oferty. Po uruchomieniu nowej platformy Spó"ka rozpocz$"a znaczn# 
intensyfikacj$ dzia"a' zwi#zanych z promocj# tego produktu na rynku w sektorze B2B i 
ju& teraz jest dostrzegalne znaczne zwi$kszenie przychodów tego sektora.  
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Rozszerzaj#c kana"y dotarcia do klienta Legimi wspó"pracuje z operatorami 
komórkowymi T-Mobile i Play, oraz do niedawna Plus. Dodatkowo kilka marek 
fabrycznie preinstaluje aplikacj$ Legimi na swoich urz#dzeniach mobilnych. W ramach 
wspó"pracy z powy&szymi firmami aplikacja Legimi jest promowana i udost$pniania 
u&ytkownikom za po!rednictwem ich infrastruktury. Ponadto, w 2018 roku, zosta"a 
uruchomiona wspó"praca z operatorem sieci Play w ramach projektu �Play 360 stopni�, 
który stanowi kompleksowy pakiet us"ug dla klientów tego operatora. Za po!rednictwem 
pakietu �Play 360 stopni�, klienci Play otrzymuj# nielimitowany dost$p do e-booków w 
ramach cyfrowej biblioteki Legimi. 

Na podstawie powy&ej przytoczonych argumentów mo&na uzna%, &e bez rozwoju nowej 
platformy, roboczo nazywanej Legimi 3.0., istnia"oby powa&ne ryzyko ograniczenia 
rozwoju dzia"alno!ci spó"ki, zwi#zane z utrat# zainteresowania ofert# Legimi i 
zwi$kszaj#cymi si$ przypadkami rezygnacji z us"ug Legimi. Nale&y zatem uzna%, &e jej 
stworzenie by"o konieczne i b$dzie kluczowym czynnikiem decyduj#cym o przysz"o!ci 
spó"ki. Dlatego uzasadnionym wydaje si$ dokonanie testu na utrat$ warto!ci Legimi 3.0 
na podstawie oszacowania warto!ci przysz"ych przep"ywów pieni$&nych ca"ej spó"ki, a 
dok"adniej wsz$dzie tam, gdzie podstaw# funkcjonowania jest Legimi 3.0.   

Na podstawie tego za"o&enia dokonano wyznaczenia wyceny Legimi 3.0 na podstawie 
kalkulacji warto!ci bie&#cej przysz"ych przep"ywów pieni$&nych do spó"ki legimi S.A., 
czyli tzw. metod# zdyskontowanych przep"ywów pieni$&nych DCF, w oparciu o prognoz$ 
wyników finansowych na lata 2020-2025 w spó"ce Legimi S.A. Na jej podstawie wycena 
warto!ci spó"ki Legimi i tym samym testu na utrat$ warto!ci platformy Legimi 3.0, 
zosta"a oszacowana na kwot$ 37,5 mln PLN. Na t$ kwot$ sk"adaj# si$: 

(i)! Warto!% zdyskontowanych przep"ywów pieni$&nych: 46,4 mln PLN; 

(ii)! Bie&#ca warto!% zad"u&enia netto: 8,9 mln PLN. 

W oszacowaniu wyceny platformy Legimi 3.0 nie uwzgl$dniono warto!ci rezydualnej ze 
wzgl$du na ograniczony czas jej u&yteczno!ci, tj. konieczno!% jej aktualizacji lub 
przebudowy w przysz"o!ci. 

W zwi#zku z zaistnia"# w ostatnim czasie sytuacj# zwi#zan# z rozprzestrzenianiem si$ 
koronawirusa COVID-19, nale&y zauwa&y%, &e nie zosta"a ona odzwierciedlona w 
przeprowadzonej wycenie Legimi 3.0. Jest to uzasadnione tym, i& na moment publikacji 
sprawozdania finansowego za rok 2019, nie obserwuje si$ widocznego, negatywnego 
wp"ywu pandemii koronawirusa na sytuacj$ finansow# spó"ki. Na obecnym etapie 
trudno równie& okre!li% jej wp"yw na prognozowane dane finansowe. Warto jednak 
nadmieni%, &e trwaj#ca pandemia ma elementy wp"ywaj#ce zarówno pozytywnie jak i 
negatywnie na dzia"alno!% biznesow# spó"ki. Czynniki te zosta"y szerzej opisane w 
do"#czonym sprawozdaniu zarz#du z dzia"alno!ci.  

Najwa#niejsze za$o#enia do wyceny Legimi 3.0. 

Podstawowym przedmiotem dzia"alno!ci Legimi S.A. jest operacyjne zarz#dzanie 
platform# IT daj#c# dost$p do ebooków i audiobooków *oraz poprzez franczyz$ zawart# 
z Legimi International tak&e na rynku niemieckim). G"ówne kana"y sprzeda&y to: 

·! Sprzeda& indywidualnych dost$pów do platformy Legimi, za po!rednictwem której 
u&ytkownik otrzymuje dost$p do e-booków i audiobooków.  

·! Sprzeda& dost$pów do platformy Legimi, za po!rednictwem operatorów 
telekomunikacyjnych (PLAY, T-Mobile i do niedawna równie& Plus), w której 
u&ytkownik *abonent operatora sieci telekomunikacyjnej) otrzymuje p"atny dost$p 
do e-booków i audiobooków.  
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·! Sprzeda& dost$pów do platformy Legimi wraz z e-czytnikiem, w ramach oferty 
�Czytnik za 1 PLN�. S# to umowy terminowe, najcz$!ciej zawierane na okres 24 
miesi$cy *+1 miesi#c darmowy), w której abonent oprócz p"atno!ci za dost$p do 
platformy, op"aca równie& raty za czytnik. 

·! Sprzeda& B2B, w ramach której, to biblioteki i korporacje op"acaj# dost$py do 
swojej grupy u&ytkowników. W ramach op"aty klient B2B otrzymuje czasowy 
dost$p do platformy, okre!lon# liczb$ kodów, które mo&e rozdysponowa% swoim 
u&ytkownikom oraz, w niektórych przypadkach, z góry ograniczon# liczb$ stron do 
wyczytania w ramach ca"ego pakietu. 

W cz$!ci przychodowej warto równie& wspomnie% o podpisanej ze spó"k# Legimi 
International umowie franczyzowej, w ramach której, za korzystanie z platformy, spó"ka 
Legimi International odprowadza cz$!% generowanego na platformie niemieckiej 
przychodu do Spó"ki Legimi S.A. W ramach tej umowy szacuje si$, w prognozowanym 
okresie (lata 2020-2025), dodatkowe wp"ywy do spó"ki Legimi S.A. w wysoko!ci ponad 
26 mln PLN. 

Do wszystkich oblicze' przyj$to sta"y kurs EUR wynosz#cy 4,3 z"/EUR. 

2) Kwota! dokonanych! w! trakcie! roku! obrotowego! odpisów! aktualizuj&cych!
warto%(! aktywów! trwa$ych,! odr'bnie! dla! d$ugoterminowych aktywów!
niefinansowych!oraz!d$ugoterminowych!aktywów!finansowych. 

Nie dotyczy 

 

3) Kwota!kosztów!zako#czonych!prac!rozwojowych!oraz!warto%ci!firmy,!a!tak)e!
wyja%nienie! okresu! ich! odpisywania,! okre%lonego! odpowiednio! w! art.! 44b!
ust. 10 oraz art. 33 ust. 3. 

Nie dotyczy 

 

4) Warto%( gruntów!u)ytkowanych!wieczy%cie. 

  Nie dotyczy 

 

5) Warto%(!nie! amortyzowanych! lub!nie! umarzanych!przez! jednostk'! %rodków 
trwa$ych,!u)ywanych!na!podstawie!umów!najmu,!dzier)awy i! innych!umów,!
w!tym!z!tytu$u!umów!leasingu.! 

Spó"ka u&ytkuje na podstawie umowy najmu lokal u&ytkowy w Poznaniu Ba"tyk przy ul. 
Franklina Roosevelta 22 (VI pi$tro), którego warto!% nie jest Spó"ce znana. 

 

6) Liczba!oraz!warto%(!posiadanych!papierów!warto%ciowych lub praw, w tym 
%wiadectw! udzia$owych,! zamiennych! d$u)nych papierów! warto%ciowych,!
warrantów!i!opcji,!ze!wskazaniem!praw,!jakie!przyznaj&. 

Nie dotyczy 

 

7) Dane!o!odpisach!aktualizuj&cych!warto%(!nale)no%ci,!ze!wskazaniem!stanu!na!
pocz&tek!roku obrotowego,!zwi'kszenia,!wykorzystaniu,!rozwi&zaniu!i!stanie!
na koniec roku obrotowego. 

Nie dotyczy 
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8) Dane! o! strukturze!w$asno%ci! kapita$u! podstawowego! oraz! liczbie! i!warto%ci!
nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.  

Kapita" podstawowy spó"ki, na dzie' 31.12.2018 roku, wynosi" 120.608,30 z" i dzieli" si$ 
na 1.206.083 akcji o równej warto!ci nominalnej 0,10 PLN. Struktura w"asno!ci by"a 
nast$puj#ca: 

Wyszczególnienie Liczba akcji 

Warto !"

nominalna 1 

akcji [PLN] 

Warto !"

nominalna 

akcji [PLN] 

Udzia#"

procentowy 

Venture Capital Satus 302 000 0,1 30 200,00 25,04% 

Miko aj!Ma aczy"ski 205 000 0,1 20 500,00 17,00% 

Mateusz Frukacz 205 000 0,1 20 500,00 17,00% 

Bart omiej!Gola 86 667 0,1 8 666,70 7,19% 

Arkadiusz Piechocki 86 666 0,1 8 666,60 7,19% 

Micha !Lehmann 86 666 0,1 8 666,60 7,19% 

Piotr Mularewicz 60 000 0,1 6 000,00 4,97% 

Jakub!Paw owski 32 000 0,1 3 200,00 2,65% 

Piotr Kryger 32 000 0,1 3 200,00 2,65% 

Mi osz!Kmieciak 16 000 0,1 1 600,00 1,33% 

SpeedUp Investments LI Group Sp. z o.o. SKA 2 001 0,1 200,1 0,17% 

Akcje serii B (w tym 1000 akcji Pana Piotra 

Krygera!i!200!akcji!Pana!Jakuba!Paw owskiego) 
60 358 0,1 6 035,80 5,00% 

Akcje serii C (w tym 1000 akcji                         

Pana Bart omieja Goli) 
31 725 0,1 3 172,50 2,63% 

Razem  1 206 083   120 608,30 100,00% 

 

Na dzie' 31.12.2019 roku, kapita" podstawowy spó"ki wynosi 138.224,80 z" i dzieli si$ na 
1.382.248 akcji o równej warto!ci nominalnej 0,10 PLN. Struktura w"asno!ci jest 
nast$puj#ca: 

Wyszczególnienie Liczba akcji 

Warto !"

nominalna 1 

akcji [PLN] 

Warto !"

nominalna 

akcji [PLN] 

Udzia#"

procentowy 

Venture Capital Satus 302 000 0,10 30 200,00 21,85% 

Miko aj Ma aczy"ski 205 000 0,10 20 500,00 14,83% 

Mateusz Frukacz 205 000 0,10 20 500,00 14,83% 

Bart omiej!Gola 86 667 0,10 8 666,70 6,27% 

Arkadiusz Piechocki 86 666 0,10 8 666,60 6,27% 

Micha !Lehmann 86 666 0,10 8 666,60 6,27% 

Piotr Mularewicz 60 000 0,10 6 000,00 4,34% 

Jakub!Paw owski 32 000 0,10 3 200,00 2,32% 

Piotr Kryger 32 000 0,10 3 200,00 2,32% 

Mi osz!Kmieciak 16 000 0,10 1 600,00 1,16% 
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Wyszczególnienie Liczba akcji 

Warto !"

nominalna 1 

akcji [PLN] 

Warto !"

nominalna 

akcji [PLN] 

Udzia#"

procentowy 

SpeedUp Investments LI Group Sp. z o.o. SKA 2 001 0,10 200,10 0,14% 

Akcje serii B (w tym 1000 akcji Pana Piotra 

Krygera i 200 akcji Pana Jakuba!Paw owskiego) 
60 358 0,10 6 035,80 4,37% 

Akcje serii C (w tym 1000 akcji                        

Pana Bart omieja!Goli) 
31 725 0,10 3 172,50 2,30% 

Akcje serii F 52 328 0,10 5 232,80 3,79% 

Akcje serii G 123 837 0,10 12 383,70 8,96% 

Razem  1 382 248  138 224,80 100,00% 

 
9) Stan! na! pocz&tek! roku obrotowego, zwi'kszenia i wykorzystania oraz stan 

ko#cowy! kapita$ów! *funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz! kapita$u!
*funduszu+!z!aktualizacji!wyceny,!o! ile! jednostka!nie!sporz&dza!zestawienia!
zmian w kapitale (funduszu+!w$asnym. 
 

Stan dla roku obrachunkowego 2018 

 

Kapita" zapasowy 

Stan na pocz#tek roku 1.868.498,60 

- zwi$kszenie 1.337.367,90, w tym 

·! Podwy&szenie kapita"u - emisja akcji serii B i C - kwota 1.337.367,90 

- zmniejszenie 206.095,47 

·! Koszty oferty publicznej akcji serii B i C � kwota 121.750,09 

·! Przeksi$gowanie straty z roku 2017 � kwota 84.345,38 

Stan na koniec roku 2.999.771,03 

 

Kapita" rezerwowy 

Stan na pocz#tek roku 0,00 

- zwi$kszenie 269.984,00, w tym: 
·! Tytu"em uj$cia wyceny programu opcji mened&erskich, którego Regulamin zosta" 

przyj$ty przez nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwa"# nr 7 z dnia 
31.01.2018r. Program obowi#zuje na lata 2018-2019. W wycenie uj$to kwot$ 
dotycz#c# roku obowi#zywania programu. 

 

Stan dla roku obrachunkowego 2019 

Kapita" zapasowy: 

Stan na pocz#tek roku 2.999.771,03 

- zwi$kszenie 2.819.759,20, w tym 

·!Podwy&szenie kapita"u - emisja akcji serii G i F - kwota 2.819.759,20 

- zmniejszenie 439.923,77 

·!Koszty oferty publicznej akcji  � kwota 409.842,97 

·!Pozosta"e koszty us"ug � kwota 30.080,80 

Stan na koniec roku 5.379.606,46 
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10) Propozycje,!co!do!sposobu!podzia$u!zysku!lub!pokrycia!strat!za!rok obrotowy.  

 

Zysk netto za rok 2019, w kwocie 613.881,52 PLN Zarz#d b$dzie proponowa" 
przeznaczy% na pokrycie strat z lat ubieg"ych. 

 

11) Dane o! stanie! rezerw! wed$ug! celu! ich! tworzenia! na! pocz&tek roku 
obrotowego,!zwi'kszeniach,!wykorzystaniu,!rozwi&zaniu!i!stanie ko#cowym.  
 

 Stan rezerw na pocz#tek roku: 93.441,74 

1. Na niewykorzystane urlopy: 

Stan na pocz#tek roku: 27.838,05 

- zwi$kszenia 11.806,96 

- zmniejszenia  0,00 

Stan na koniec roku: 39.645,01 

2.  Z tytu"u odroczonego podatku dochodowego  
Stan na pocz#tek roku: 65.603,69 

- zwi$kszenia: 48.685,31 

- zmniejszenia: 0,00 

Stan na koniec roku: 114.289,00 

Stan rezerw na  koniec  roku: 153.934,01 

 

12) Podzia$!zobowi&za# wed$ug!pozycji!bilansu. 
 

Wed"ug stanu na dzie' 31.12.2018: 

Spó"ka nie posiada"a zobowi#za' d"ugoterminowych. 

Spó"ka posiada"a zobowi#zania krótkoterminowe na dzie' 31.12.2018 w postaci 
obligacji w kwocie 8.277.130,42 z" wraz odsetkami. Warto!% obligacji w bilansie zosta"a 
umniejszona o koszty jej emisji rozliczane w czasie w kwocie 206.303,05 z". 

Na dzie' sporz#dzenia sprawozdania finansowego Spó"ka nie posiada"a statusu 
emitenta d"u&nych papierów warto!ciowych wprowadzonych do alternatywnego 
systemu obrotu *Catalyst). Spó"ka jest podmiotem ubiegaj#cym si$ do dopuszczenia 
wyemitowanych przez ni# obligacji na ten rynek. 

Zestawienie kapita"u obligacji na dzie' 31.12.2018 roku: 

Seria Kwota emisji data emisji 
termin 

wykupu 

Okres 

zapadalno ci 
Kupon Zabezpieczenie 

Seria J 3 000 000,00 z  24.09.2017 24.09.2019 24!miesi#ce 9,00% na przychodach, do 150% 

Seria N 1!200!000,00!z  15.06.2018 15.06.2019 12!miesi$cy 8,50% na przychodach, do 150% 

Seria O 750!000,00!z  12.06.2018 12.06.2019 12!miesi$cy 8,50% na przychodach, do 150% 

Seria P 844 000,00!z  19.09.2018 19.09.2019 12!miesi$cy 5,00% 

Niezabezpieczona. Emisja prywatna 

do!podmiotów!osobowo!
powi#zanych.!Zamienna!na!akcje 

Seria Q 380!000,00!z  10.09.2018 10.09.2019 12!miesi$cy 8,50% na przychodach, do 150% 

Seria R 2!400!000,00!z  27.11.2018 27.11.2019 12!miesi$cy 8,50% na przychodach, do 150% 
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Wed"ug stanu na dzie' 31.12.2019: 

Spó"ka posiada zobowi#zania d"ugoterminowe na dzie' 31.12.2019 w wysoko!ci 
2.825.511,32 z" na które sk"adaj# si$: 
·! Obligacje serii U w kwocie 2.585.000,00 z"; 
·! Pozosta"# do sp"aty d"ugoterminowa cz$!% przyznanego kredytu z Banku ING w 

wysoko!ci 95.302,68 z"; 
·! Pozosta"# do sp"aty d"ugoterminowa cz$!% przyznanego leasingu finansowego  z 

Europejskiego Funduszu Leasingowego oraz De Lage Landen w "#cznej wysoko!ci 
145.208,64 z"; 
 

Spó"ka posiada zobowi#zania krótkoterminowe na dzie' 31.12.2019 w wysoko!ci 
8.315.268,08 z" na które sk"adaj# si$: 
·! Zobowi#zania wobec jednostek powi#zanych w "#cznej wysoko!ci 150.349,31 z"; 
·! Zobowi#zania wobec pozosta"ych jednostek, w których spó"ka posiada 

zaanga&owanie w kapitale w "#cznej wysoko!ci 218.618,11 z"; 
·! Zobowi#zania wobec pozosta"ych jednostek, w "#cznej wysoko!ci 7.946.300,66 z" 

na które sk"adaj# si$: 
o! Krótkoterminowe kredyty i po&yczki, w tym po&yczki w"a!cicielskie, w "#cznej 

kwocie 1.478.053,63 z"; 
o! Krótkoterminowe obligacje serii T, W i Y w "#cznej kwocie 4.021.649,22 z" wraz 

z odsetkami; 
o! krótkoterminowa cz$!% przyznanego leasingu w "#cznej wysoko!ci 55.221,60 z"; 
o! Zobowi#zania handlowe w "#cznej wysoko!ci 2.032.349,96 z"; 
o! Zobowi#zania z tytu"u podatków w wysoko!ci 239.623,58 z":  
o! Zobowi#zania z tytu"u wynagrodze' w wysoko!ci 43.884,26z":  
o! Inne zobowi#zania finansowe, w "#cznej kwocie 55.221,60 z".  
o! Inne w "#cznej kwocie 75.518,41 

Na dzie' sporz#dzenia sprawozdania finansowego Spó"ka nie posiada"a statusu emitenta 
d"u&nych papierów warto!ciowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu 
*Catalyst). Spó"ka jest podmiotem ubiegaj#cym si$ do dopuszczenia wyemitowanych 
przez ni# obligacji na ten rynek. 

 

Zestawienie kapita"u obligacji na dzie' 31.12.2019 roku: 

Seria Kwota emisji data emisji 
termin 

wykupu 

Okres 

zapadalno ci 
Kupon Zabezpieczenie 

Seria T 271!000,00!z  28.06.2019 28.06.2020 12!miesi$cy 8,50% na przychodach, do 150% 

Seria U 2!585!000,00!z  10.07.2019 10.07.2021 24!miesi#ce 9,50% na przychodach, do 150% 

Seria W 1!179!000,00!z  24.09.2019 24.09.2020 12!miesi$cy 8,50% na przychodach, do 150% 

Seria Y 1!500!000,00!z  13.11.2019 13.11.2020 12!miesi$cy 8,50% na przychodach, do 150% 

 

Spó"ka planuje dokonywa% sukcesywnego wykupu obligacji w g"ównej mierze ze 
!rodków z dzia"alno!ci operacyjnej. Przy czym zmniejszone wp"ywy od zak"adanych z 
dzia"alno!ci operacyjnej Spó"ka zamierza pokrywa% poprzez kolejne emisje papierów 
warto!ciowych. W celu usprawnienia procesu emisji obligacji oraz dla zachowania 
przejrzysto!ci informacyjnej, w sierpniu 2019 roku, Zarz#d Emitenta uchwali" program 
emisji obligacji na lata 2019-2021 o "#cznej warto!ci nominalnej wyemitowanych i 
niewykupionych obligacji nieprzekraczaj#cej 9.000.000,00 PLN w ka&dym momencie 
trwania programu. Uchwa"a okre!la jedynie ogólne ramy planowanych do 2021 roku 
emisji obligacji. Spó"ka planuje emitowa% w tym czasie obligacje o terminie wykupu 
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mi$dzy 12 a 24 miesi#cem od dnia przydzia"u obligacji. Dotychczas przeprowadzone 
emisje wskazuj#, &e wyst$puje niewielkie ryzyko braku pozyskania !rodków pieni$&nych 
z emisji obligacji planowanych na lata 2020 i 2021, a Spó"ka cieszy si$ uzasadnionym 
zainteresowaniem inwestorów. 

Równolegle, spó"ka prowadzi rozmowy z bankami komercyjnymi o mo&liwo!ci udzielenia 
spó"ce kredytów maj#cych docelowo, w perspektywie kilku lat, zast#pi% obecne 
zad"u&enie obligacyjne. 

 

13) "&czna! kwota! zobowi&za#! zabezpieczonych! na! maj&tku! jednostki! ze!
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpiecze#. 

 
Na dzie' na dzie' bilansowy spó"ka posiada"a zobowi#zania z tytu"u emisji obligacji, na 
których zosta"y ustanowione zabezpieczenia na maj#tku spó"ki, w nast$puj#cej 
wysoko!ci: 
 
Seria R - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji (w trakcie zwalniania zastawu) 
Seria T - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji 
Seria U - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji 
Seria W - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji 
Seria Y - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji 

Przedmiotem Zastawu jest: 

Zbiór istniej#cych i przysz"ych praw oraz ruchomo!ci Emitenta, o zmiennym sk"adzie, 
stanowi#cych ca"o!% gospodarcz#, sk"adaj#cy si$ z przys"uguj#cych Emitentowi praw z 
tytu"u zawartych umów z u&ytkownikami us"ug oferowanych przez Emitenta w ramach 
oferty �Czytnik e-booków z abonamentem� zgodnie z regulaminem znajduj#cym si$ na 
stronie internetowej https://www.legimi.com/Contentfiles/czytnik-ebookow-z-
abonamentem.pdf, w tym wszelkich wynikaj#cych z umów wierzytelno!ci, jak i 
czytników e-booków nabywanych w celu ich dalszej odsprzeda&y u&ytkownikom w celu 
realizacji umów z u&ytkownikami w ramach oferty �Czytnik ebooków z abonamentem� 
oraz !rodków pieni$&nych uzyskanych z Emisji znajduj#cych si$ na rachunku bankowym 
Emitenta niewydatkowanych na zakup czytników ebooków lub inne dzia"ania zwi#zane z 
ofert# �Czytnik e-booków z abonamentem�, do wysoko!ci 150- warto!ci nominalnej 
Obligacji". 

Poddanie si$ egzekucji z ca"ego maj#tku, co do spe"nienia wszystkich zobowi#za' 
wynikaj#cych z emisji obligacji na rzecz Obligatariuszy, na podstawie 777 § 1 ust 5 kpc. 

 

14) Wykaz!istotnych!pozycji!czynnych!i!biernych!rozlicze#!mi'dzy!okresowych;!w!
tym kwota czynnych! rozlicze#! mi'dzyokresowych kosztów stanowi&cych!
ró)nic'!mi'dzy!warto%ci&! otrzymanych! finansowych! sk$adników!aktywów!a!
zobowi&zaniem!zap$aty!za!nie. 

 
Wed"ug stanu na dzie' 31.12.2018: 
 
Rozliczenia mi$dzyokresowe czynne  

·! Krótkoterminowe � kwota 1.141.739,91: 
- rozliczanie w czasie zakupionych czytników 1.009.102,36 
- koszty utrzymania hostingu � kwota 132.637,55 

·! D"ugoterminowe � kwota 137.661,57 
- rozliczanie w czasie zakupionych czytników 137.661,57 
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Rozliczenia mi$dzyokresowe bierne 

·! Przychody ze sprzeda&y dotycz#ce przysz"ych okresów � kwota 14.556,53 

 
Wed"ug stanu na dzie' 31.12.2019: 

                
Rozliczenia!mi'dzyokresowe!czynne!: 

·! Krótkoterminowe � kwota 794.176,23  
- rozliczanie w czasie kosztu zakupu sprzedanych czytników 780.392,87 
- pozosta"e  �13.783,36 

·! D"ugoterminowe � kwota 254.184,34 
- rozliczanie w czasie kosztu zakupu sprzedanych czytników 254.184,34 

Rozliczenia!mi'dzyokresowe!bierne!: 
·! Krótkoterminowe � kwota 1.169.576,12  

- rozliczania Betacom  - 25.455,69 
- pozosta"e � badanie bilansu  �11.500,00 
- rozliczenie przychodów � kwota 1.132.620,43 

 
15) W przypadku!gdy!sk$adnik aktywów!lub!pasywów!jest!wykazywany w!wi'cej!

ni)! jednej pozycji bilansu,! jego!powi&zanie!mi'dzy! tymi!pozycjami;!dotyczy!
to! w! szczególno%ci! podzia$u! nale)no%ci! i! zobowi&za#! na! cz'%(!
d$ugoterminow&!i!krótkoterminow&. 
 

·! Obligacje � nota 12 
·! Kredyty � nota 12 
·! Leasingi � nota 12 
·! Rozliczenia mi$dzyokresowe czynne � nota 14 

 

16) "&czna! kwota! zobowi&za#!warunkowych,!w! tym! równie)! udzielonych! przez 
jednostk' gwarancji! i! por'cze#,! tak)e! wekslowych! niewykazywanych! w!
bilansie, ze wskazaniem!zobowi&za#!zabezpieczonych na maj&tku jednostki 
oraz charakteru! i! formy! tych! zabezpiecze#;! odr'bnie! nale)y! wykaza(!
informacje dotycz&ce! zobowi&za#! warunkowych! w! zakresie! emerytur i 
podobnych! %wiadcze#! oraz! wobec! jednostek! powi&zanych! lub!
stowarzyszonych. 

 

Spó"ka posiada gwarancj$ z banku ING. 

Umowy UDA-POIR.03.01.05-30-0001/17 oraz RPWP.01.05.02-30-0475/15 zosta"y 
rozwi#zane na wniosek Legimi S.A. 

Na dzie' na dzie' bilansowy spó"ka posiada"a zobowi#zania z tytu"u emisji obligacji, na 
których zosta"y ustanowione zabezpieczenia na maj#tku spó"ki, w nast$puj#cej 
wysoko!ci: 
 
Seria R - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji (w trakcie zwalniania zastawu) 
Seria T - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji 
Seria U - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji 
Seria W - zastaw do 150% warto!ci nominalnej Obligacji 
Seria Y - zastaw do 150- warto!ci nominalnej Obligacji 
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17) W!przypadku!gdy!sk$adniki!aktywów!nieb'd&ce! instrumentami finansowymi 
s&!wyceniane w!warto%ci!godziwej: 

a) Istotne! za$o)enia! przyj'te! do! ustalenia! warto%ci godziwej, gdy dane 
przyj'te!do!ustalenia!tej!warto%ci!nie!pochodz&!z!aktywnego!rynku, 

b) Dla! ka)dej! kategorii! sk$adnika! nie! b'd&cego! instrumentem!
finansowym � warto%(! godziw&! wykazan&! w! bilansie, jak! równie)!
odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów! lub!
kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na 
kapita$!z!aktualizacji!wyceny!w!okresie!sprawozdawczym, 

c) Tabel'! zmian! w! kapitale! z! aktualizacji wyceny obejmuj&c&! stan 
kapita$u! na! pocz&tek! i! koniec! okresu! sprawozdawczego! oraz jego 
zwi'kszenia!i!zmniejszenia!w!ci&gu!roku obrotowego.  

Nie dotyczy 

 
18)   rodki!pieni')ne!zgromadzone!na!rachunku!VAT!o!którym!mowa; 

a) w art. 62a ust1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. � Prawo bankowe ( t.j. 

Dz.U. z 2018 r. poz.2187 ze zm.)  

b) w art. 3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada!2009!r.!o!spó$dzielczych kasach 

oszcz'dno%ciowo-kredytowych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2065 ze zm.)  

Saldo zgromadzonych !rodków na dzie' 31-12-2018 r- wynosi  0,00 z". 

Saldo zgromadzonych !rodków na dzie' 31-12-2019 r- wynosi  0,00 z". 

 
 

II. INFORMACJE I OBJA NIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW!I!STRAT  
 
1) Struktura rzeczowa (rodzaje!dzia$alno%ci) i terytorialna (rynki geograficzne) 

przychodów!netto!ze!sprzeda)y!towarów!i!produktów, w zakresie, w jakim te 
rodzaje i rynki istotnie ró)ni&! si'! od! siebie, z uwzgl'dnieniem! zasad!
organizacji!sprzeda)y!produktów!i!%wiadczenia!us$ug. 

Wed"ug stanu na dzie' 31.12.2018: 

Spó"ka prowadzi"a sprzeda& towarów i us"ug g"ównie na rynku krajowym osi#gaj#c 
obrót w wysoko!ci 11.286.579,45, w tym: 

·! Us"ugi B2B (programistyczne) � kwota 601.387,61 

·! Us"ugi B2C *us"ugi abonamentowe ebook) � kwota 9.499.663,79 

·! Sprzeda& materia"ów *e-czytniki) � kwota 1.150.003,05 

·! Pozosta"e � kwota 35.525,00. 
 

Wed"ug stanu na dzie' 31.12.2019: 

Spó"ka prowadzi"a sprzeda& towarów i us"ug g"ównie na rynku krajowym osi#gaj#c 
obrót w wysoko!ci 17.425.596,33 z" w tym: 

Krajowy : 

·! Us"ugi B2B *watemark , konwersji) � kwota 10.146,74 z"; 

·! Us"ugi B2C *us"ugi abonamentowe ebook) � kwota 15.895.871,85 z"; 

·! Sprzeda& materia"ów *e-czytniki) � kwota 1.264.315,08 z"; 
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·! Pozosta"e � kwota 255.262,66 z". 

 
1a+! Informacje! o! przychodach! z! tytu$u! umów o! d$ugotrwa$e! us$ugi,! w! tym!

budowlane.  

Nie dotyczy 

 

2) W! przypadku! jednostek,! które! sporz&dzaj&! rachunek! zysków! i! start! w!
wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia! produktów! na!
w$asne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych 

Nie dotyczy 

 

3) Wysoko%( i wyja%nienie!przyczyn!odpisów!aktualizuj&cych!%rodki!trwa$e.  

Nie dotyczy 

 

4) Wysoko%(!odpisów!aktualizuj&cych!warto%(!zapasów. 

Nie dotyczy 

 

5) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach! dzia$alno%ci! zaniechanej!w!
roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w!roku!nast'pnym. 

Nie dotyczy 

 

6) Rozliczenie ró)nicy! pomi'dzy! podstaw& opodatkowania podatkiem 
dochodowym a wynikiem finansowego (zyskiem, strat&) brutto. 

Pozycje ró&ni#ce podstaw$ opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego (w z") przedstawia poni&sze zestawienie. 

Wyszczególnienie pozycji Kwota [PLN] 

Zysk brutto 918.843,83 

Przychody nie wliczone do podstawy opodatkowania 470.453,14 

Przychody podatkowe nie!uj$te!w ksi$gach 196.167,45 

Wydatki!trwale!nie!stanowi#ce!kosztów!uzyskania!przychodu 1.005.090,53 

Wydatki!przej%ciowo!nie!stanowi#ce kosztów uzyskania przychodu 751.950,54 

Statystyczne korekty podstawy opodatkowania 845.539,27 

Dochód 1.556.059,94 

Odliczenia od dochodu � straty!z!lat!ubieg ych 207.232,63 

Podstawa opodatkowania 1.348.827,31 

Podatek dochodowy wg CIT-8 256.277,00 

Podatek dochodowy odroczony  114.289,00 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 304.962,31 
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Szczegó"y przedstawia za"#cznik nr 4. 

 

7) Koszty! wytworzenia! %rodków! trwa$ych! w! budowie, w tym odsetki oraz 
ró)nice kursowe,! które! zwi'kszy$y! koszt wytworzenia! %rodków! trwa$ych!
w budowie w roku obrotowym.  

Nie dotyczy 

  

8) Odsetki!oraz!ró)nice!kursowe,!które!powi'kszy$y!cen'!nabycia!towarów lub 
koszt!wytworzenia!produktów!w!roku!obrotowym. 

Nie dotyczy 

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane! na! nast'pny! rok! nak$ady!
na niefinansowe! aktywa! trwa$e;! odr'bnie! nale)y! wykaza(! poniesione! i!
planowane!nak$ady!na!ochron'!%rodowiska. 

Wyszczególnienie 

Warto !"za"okres 

sprawozdawczy - 

poniesione 

Warto !"za"okres"

sprawozdawczy - 

planowane 

Nak ady!na!ochron$!%rodowiska 0,00 0,00 

Nak ady!na!pozosta e!niefinansowe!
aktywa!trwa e 

2 881 779,21 2 000 000,00 

Razem  2 881 779,21 2 000 000,00 

 

10) Kwota i charakter poszczególnych! pozycji! przychodów! i! kosztów! o!
nadzwyczajnej!warto%ci!lub!które!wyst&pi$y!incydentalnie. 

Nie dotyczy 

11) Koszty zwi&zane z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi,! które! nie!
zosta$y!zakwalifikowane!zgodnie!z!art.!33!ust.2!do!warto%ci niematerialnych i 
prawnych 

Nie dotyczy  

 
III.!!KURSY!PRZYJ-TE!DO!WYCENY 

 

Kurs EUR/PLN 
01.01.2019 �  

31.12.2019 

01.01.2018 �   

31.12.2018 

-dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej 4,2585 4,3000 

-dla pozycji sprawozdania z ca#kowitych" dochodów" i"

sprawozdania"z"przep#ywów pieni$%nych 

4,3018 4,2669 

 

IV.!OBJA NIENIA DO RACHUNKU PRZEP"YWÓW!PIENI-/NYCH! 

Struktur$ !rodków pieni$&nych przedstawiono w bilansie. 
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V.!OBJA NIENIA!DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTK-!UMÓW,!ISTOTNYCH 
TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH!ZAGADNIE5!OSOBOWYCH! 

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym! zawartych! przez! jednostk'!
umów nieuwzgl'dnionych! w! bilansie! w! zakresie! niezb'dnym do oceny ich 

wp$ywu!na sytuacj'!maj&tkow&,!finansow&!i!wynik finansowy jednostki.  

Jednostka nie zawiera"a takich umów. 

2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez 

jednostk'!na!innych!warunkach!ni)!rynkowe!ze!stronami!powi&zanymi, przez 

które rozumie si'! jednostki! powi&zane! zdefiniowane! w!mi'dzynarodowych 

standardach! rachunkowo%ci! przyj'tych! zgodnie! z! rozporz&dzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.07.2002 r. w sprawie 

stosowania! mi'dzynarodowych! standardów! rachunkowo%ci, wraz z 

informacjami!okre%laj&cymi!charakter!zwi&zku!ze!stronami!powi&zanymi oraz 

innymi!informacjami!dotycz&cymi transakcji niezb'dnych!dla!zrozumienia ich 

wp$ywu!na!sytuacj'!maj&tkow&,!finansow&!i wynik finansowy jednostki. 

Jednostka nie zawiera"a takich umów. 

3) Informacje o przeci'tnym!w! roku! obrotowym! zatrudnieniu,! z! podzia$em!na!
grupy zawodowe. 

Przeci$tne zatrudnienie w 2018 roku �  7,02 osób, pracownicy umys"owi 

Przeci$tne zatrudnienie w 2019 roku �  8,35 osób, pracownicy umys"owi 

4) Informacje! o! wynagrodzeniach,! $&cznie! z! wynagrodzeniem! z! zysku,!
wyp$aconych! lub nale)nych! osobom! wchodz&cym w! sk$ad! organów!
zarz&dzaj&cych, nadzoruj&cych! albo! administruj&cych! spó$ek! handlowych!
*dla! ka)dej! grupy!osobno+! za! rok!obrotowy! oraz!wszelkich! zobowi&zaniach 

wynikaj&cych! z! emerytur! i! %wiadcze#! o! podobnym! charakterze! dla! by$ych 

cz$onków!tych!organów!lub!zobowi&zaniach!zaci&gni'tych w zwi&zku!z tymi 

emeryturami, ze wskazaniem kwoty!ogó$em!dla!ka)dej!kategorii!organu. 

Wynagrodzenia za rok obrotowy nale&ne cz"onkom organów zarz#dzaj#cych: 

·! Za rok 2019 � kwota 168.000,00 z", dotyczy wynagrodzenia funkcyjnego 

·! Za rok 2018 � kwota 168.000,00 z", dotyczy wynagrodzenia funkcyjnego 

5) Informacje o kwotach zaliczek, kredytów,!po)yczek!i!%wiadcze#!o!podobnym!
charakterze! udzielonych! osobom! wchodz&cym! w! sk$ad! organów!
zarz&dzaj&cych, nadzoruj&cych! i!administruj&cych!jednostki, ze wskazaniem 

ich! g$ównych! warunków, wysoko%ci! oprocentowania! oraz! wszelkich! kwot!
sp$aconych, odpisanych!lub!umorzonych,!a!tak)e!zobowi&za#!zaci&gni'tych!w 

ich!imieniu!tytu$em!gwarancji!i!por'cze#!wszelkiego!rodzaju, ze wskazaniem 

kwoty!ogó$em!dla!ka)dego tych organów.  

Nie dotyczy 
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6) Informacje o wynagrodzeniu bieg$ego!rewidenta!lub!podmiotu uprawnionego 

do! badania! sprawozda#! finansowych,! wyp$aconym! lub! nale)nym! za! okres!
sprawozdawczy. 

Obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego za rok 2018 � kwota 11.500,00 z" 
netto.  

Obligatoryjne badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 � kwota 11.500,00 z" 
netto.  

 

VI.!ISTOTNE!ZDARZENIA!DOTYCZ7CE ROKU OBROTOWEGO I LAT 

UBIEG"YCH!UJETE!W!SPRAWOZDANIU FINANSOWYM  

1) Informacje!o!przychodach!i!kosztach!z!tytu$u!b$'dów!pope$nionych!w!latach!
ubieg$ych! odnoszonych w roku obrotowym! na! kapita$! *fundusz+! w$asny! z!
podaniem ich kwot i rodzaju. 

Spó"ka nie odnotowa"a &adnych b"$dów pope"nionych w latach ubieg"ych, które by mia"y 
by% odniesione w roku obrotowym na kapita" w"asny. 

 

2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nast&pi$y! po dniu bilansowym, 

a nieuwzgl'dnionych! w! sprawozdaniu! finansowym,! oraz! o! ich! wp$ywie na 

sytuacj' maj&tkow&,!finansow&!oraz!wynik finansowy jednostki. 

A) Najwa)niejsze!wydarzenia w roku bilansowym 

 
W 2019 roku Spó"ka sfinalizowa"a przej$cie spó"ki Readfy GmbH. Readfy GmbH dzia"a 
na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i oferuje 80 tys. niemieckoj$zycznych e-
booków w modelu reklamowym *u&ytkownicy mog# czyta% e-booki w zamian za 
ogl#danie reklam). Readfy GmbH w 2019 r. notowa" przychody !rednio ok. 10 tys. euro 
miesi$cznie. Z platformy Readfy korzysta 400 tys. u&ytkowników, z czego 60 tys. z nich 
loguje si$ co miesi#c. Proces przej$cia Readfy GmbH zosta" zako'czony w dniu 29 maja 
2019 r. rejestracj# Legimi S.A. jako jedynego wspólnika Readfy GmbH. 
 
Nadto w 2019 r. Legimi S.A. wprowadzi"a now# wersj$ us"ugi *�Legimi 3.0�), która 
cechuje si$ zwi$kszon# wydajno!ci#, nowymi funkcjami i zmienion# szat# graficzn#. 
Zmiany zosta"y pozytywnie przyj$te przez u&ytkowników, jak równie& u"atwi"y 
!wiadczenie us"ugi przez Spó"k$. Zmiany wprowadzono w taki sposób, by odpowiada"y 
sugestiom czytelników kierowanym do Spó"ki w ostatnim czasie. 
 
W maju i czerwcu 2019 r. zako'czone zosta"o przej$cie Booklikes sp. z o.o. przez Legimi 
International sp. z o.o. Dokonano równie& zmian w umowie spó"ki, które umo&liwi# 
Booklikes sp. z o.o. rozpocz$cie funkcjonowania Biblioteki Booklikes. 
 
W grudniu 2019 r. Spó"ka naby"a 50- udzia"ów w Legimi International sp. z o.o., staj#c 
si$ jedynym w"a!cicielem tej spó"ki. Dzi$ki temu jest w stanie wzmocni% realizacj$ 
modelu biznesowego na rynkach zagranicznych *w szczególno!ci na rynku niemieckim). 
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Na podstawie wst$pnych danych za 2019 r. Spó"ka w raporcie bie&#cym nr 1/2020 z 
dnia 5 lutego 2020 r. informowa"a, &e prognozuje na rok 2020 osi#gni$cie 
nast$puj#cych wska(ników: 
- przychody ze sprzeda&y netto: 24.910 tys. z"; 
- koszty dzia"alno!ci operacyjnej: 21.635 tys. z"; 
- EBITDA: 4.601 tys. z"; 
- zysk netto: 2.568 tys. z". 
 
Prognozy kszta"towane by"y przed zaistnieniem stanu zagro&enia epidemicznego oraz 
stanu epidemii, wskutek pojawienia si$ masowych zachorowa' na COVID-19 
spowodowanych wirusem SARS-CoV-2. D"ugotrwa"e utrzymywanie si$ zagro&enia ze 
strony koronawirusa mo&e istotnie wp"ywa% na funkcjonowanie polskiej gospodarki, w 
tym na funkcjonowanie Spó"ki oraz rozwój i dystrybucj$ jej us"ug. Wydaje si$, i& 
zdarzenie to mo&e zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wp"ywa% na funkcjonowanie 
Spó"ki. 
 

B) Podwy)szenie!kapita$u!zak$adowego!w!ramach!warunkowego!podwy)szenia!
kapita$u!zak$adowego 

 
W dniu 23 marca 2020 roku, mia"o miejsce podwy&szenie kapita"u zak"adowego Spó"ki 
w zwi#zku z wydaniem 33.748 akcji serii D w ramach warunkowego podwy&szenia 
kapita"u zak"adowego. W zwi#zku z dokonanym podwy&szeniem, kapita" zak"adowy 
spó"ki zosta" podwy&szony z kwoty 138.224,80 z" do kwoty 141.599,60 z" i dzieli si$ na 
1.415.996 akcji o warto!ci nominalnej 0,10 z" ka&da akcja.   
 
Akcje zosta"y obj$te przez cz"onków Zarz#du Spó"ki - w liczbie 16.874 przez Pana 
Miko"aja Ma"aczy'skiego oraz w liczbie 16.874 przez Pana Mateusza Frukacza - w 
wyniku wykonania przez nich praw z przys"uguj#cych im warrantów subskrypcyjnych 
obj$tych w zwi#zku z realizacj# postanowie' programu opcji mened&erskich dla 
cz"onków Zarz#du Spó"ki.  
 
Program opcji mened&erskich zosta" przyj$ty uchwa"# nr 7 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 31 stycznia 2018 r. i obejmowa" lata 2018-2019. W 
ramach programu opcji mened&erskich "#cznie mog"o by% wyemitowanych 67.500 akcji 
serii D. 
 

C) COVID-19 

 

W dniu 17 marca 2020 roku, w nawi#zaniu do wydanych zalece' Europejskiego Urz$du 
Nadzoru Gie"d i Papierów Warto!ciowych *ESMA) oraz komunikatu Komisji Nadzoru 
Finansowego, Zarz#d Legimi wyda" komunikat w którym poinformowa", o mo&liwych 
skutkach rozprzestrzeniania si$ koronawirusa SARS-CoV-2 na wyniki oraz prognozy 
finansowe spó"ki. Zarz#d stwierdzi", i& na tamten moment nie by"o  widocznego, 
negatywnego wp"ywu na sytuacj$ finansow# spó"ki oraz trudno okre!li% jej wp"yw na 
publikowane wcze!niej prognozy. Nale&y wskaza%, i& w zwi#zku z pandemi# 
koronawirusa, spó"ka odnotowuje bardzo dynamiczny wzrost liczby aktywacji 
darmowego okresu próbnego abonamentu Legimi w odniesieniu do !redniej liczby 
aktywacji w okresie bezpo!rednio poprzedzaj#cym zawieszenie przez ministra edukacji 
dzia"alno!ci szkó" w zwi#zku z zagro&eniem koronawirusem.  
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Zarz#d zauwa&y" równie&, i& zwi$kszone zainteresowanie aktywowaniem okresów 
próbnych mo&e wi#za% si$ ze zwi$kszeniem kosztów po stronie zakupu tre!ci, jednak&e 
skala tego wzrostu nie by"a mo&liwa do oszacowania. Dodatkowo, z uwagi na masowe 
przebywanie w domach dzieci i doros"ych istnieje mo&liwo!% znacz#cego wzrostu 
kosztów zakupu tre!ci w!ród dotychczasowych abonentów, co jest zwi#zane z 
generalnym wzrostem popytu na cyfrow# rozrywk$, w tym popytu na us"ugi Legimi w 
okresie trwaj#cej pandemii koronawirusa. W zwi#zku z powy&szym, oraz brakiem 
mo&liwo!ci okre!lenia d"ugo!ci trwania pandemii, Zarz#d podkre!li, i& obecnie jest zbyt 
wcze!nie, by oceni% wp"yw wi$kszego zainteresowania, oraz zwi$kszonych kosztów 
zakupu tre!ci na wyniki Spó"ki w d"u&szym terminie.  

Spó"ka przeprowadzi"a szereg dzia"a' minimalizuj#cych negatywny wp"yw pandemii na 
zdolno!% do prowadzenia dzia"alno!ci operacyjnej. W celu ograniczenia ryzyka 
zachorowania w!ród pracowników Spó"ka przesz"a na prac$ zdaln#, wdro&y"a tak&e 
dodatkowe zabezpieczenia pracowników zmniejszaj#ce ryzyko zara&enia *dodatkowe 
!rodki higieny oraz ograniczenie spotka' zewn$trznych). Zarz#d podkre!li", i& ci#g"o!% 
dzia"ania systemów informatycznych Spó"ki oraz aktywów s"u&#cych do !wiadczenia 
us"ug nie jest zagro&ona w zwi#zku z pandemi#. 

Zarz#d Spó"ki na bie&#co monitoruje rozwój sytuacji zwi#zanej z utrzymuj#cymi si$ 
skutkami rozprzestrzeniania si$ koronawirusa SARS-CoV-2i wp"yw epidemii na 
dzia"alno!% Spó"ki. 

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 

rachunkowo%ci,!w!tym!metod!wyceny,!je)eli!zawieraj&!one!istotny!wp$yw!na!
sytuacj'!maj&tkow&,!finansow&! i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i 

spowodowan&! zmianami! kwot'!wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 

(funduszu+! w$asnym,! oraz! przedstawienie! zmian! sposobu sporz&dzania!
sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny. 

Od roku 2019 nast#pi"a zmiana dotycz#ca rozlicze' mi$dzyokresowych przychodów z 
tytu"u abonamentów za sprzeda& e-booków i audiobooków dla bibliotek publicznych w 

kraju. Rozliczanie nast$puj$ w uk"adzie miesi$cznym zafakturowanych abonamentów 
rocznych. Przyczyn# dokonania zmiany stosowanej zasady rachunkowo!ci jest 
konieczno!% uwzgl$dnienia wspó"mierno!ci przychodów i kosztów danych okresów 
obrachunkowych. Wprowadzenie zmiany spowodowa"o przeniesienie cz$!ci przychodów 

z tytu"u sprzeda&y abonamentów na rok 2020 zgodnie z okresem, do którego dane 
przychody przynale&# ze wzgl$du na ich rozliczanie w czasie. 

4) Informacje liczbowe, wraz z wyja%nieniem,! zapewniaj&ce! porównywalno%(!
danych sprawozdania finansowego za!rok!poprzedzaj&cy!ze!sprawozdaniem!
za rok obrotowy. 

Zastosowano korekt$ prezentacyjn#: 

·! zobowi#za' z tytu"u po&yczek otrzymanych od Cz"onków Zarz#du w kwocie 
1.324.567,97 jako zobowi#zania krótkoterminowe wobec pozosta"ych jednostek - 
kredyty i po&yczki. 

·! udzielonych po&yczek do Legimi International oraz Readfy. Zgodnie z aneksami 
zawartymi w 2019 roku po&yczki te winny by% wykazane jako inwestycje 
d"ugoterminowe. 
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VII. INFORMACJE DOTYCZ7CE!POWI7ZA5!KAPITA"OWYCH 

1) Informacja! o! wspólnych! przedsi'wzi'ciach,! które! nie! podlegaj& 

konsolidacji 

Nie dotyczy 

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powi&zanymi 
 

1)!Legimi International Sp. z o.o. 
- sprzeda&: 281.993,07 brutto 
- zakupy: 2.350.407,00 z" brutto 
- saldo udzielonych po&yczek: 4.047.446,78 z" 
 
Zarz#d przeprowadzi" test na utrat$ warto!ci udzielonych po&yczek Legimi 
International Sp. z o.o. i Readfy GmbH. Przeprowadzony test potwierdzi", &e warto!% 
odzyskiwalna testowanego aktywa jest wy&sza ni& jego warto!% bilansowa.  
 

2)!Readfy GmbH 
- saldo udzielonych po&yczek: 1.069.619,09 z". 
 
Zarz#d przeprowadzi" test na utrat$ warto!ci udzielonych po&yczek Legimi 
International Sp. z o.o. i Readfy GmbH. Przeprowadzony test potwierdzi", &e warto!% 
odzyskiwalna testowanego aktywa jest wy&sza ni& jego warto!% bilansowa.  
 

3)!HolyCode Sp. z o.o. 
- przychody ze sprzeda&y: 0,00 z" brutto 
- zakupy: 16,186,80 z" brutto 
- saldo udzielonych po&yczek: 37.997,69 z".  
 

4)!Microsite Sp. z o.o. 
- przychody ze sprzeda&y: 14.760,00 z" brutto 
- zakupy: 157.593,75 z" brutto 
- saldo udzielonych po&yczek: 0.00 z". 

 
Wycena udzia$ów i po#yczek udzielonych przez Legimi S.A. spó$kom Legimi 

International Sp. z o.o. oraz Readfy GmbH 

Od kilku lat, Spó"ka Legimi International jest operacyjnie odpowiedzialna za rozwój 
biznesu na terenie Niemiec poprzez platform$ Legimi.de oraz zakupion# w 2019 roku 
spó"k$ Reafdy GmbH. Celem g"ównym obu spó"ek jest budowanie bazy abonamentów 
korzystaj#cych z tzw. oferty premium, czyli nieograniczonego dost$pu do e-booków i 
audiobooków, w ramach specjalnie utworzonej i dedykowanej na rynek niemiecki, 
platformy Legimi.de.  

Spó"ka Legimi International prowadzi na rynku niemieckim zarówno e-ksi$garni$, jak i 
sprzeda& w modelu abonamentowym. Podpisa"a ona z Legimi S.A. umow$ franczyzow#, 
w ramach której, za udost$pnienia platformy technologicznej Legimi.de oraz know-how, 
spó"ka Legimi International odprowadza cz$!% generowanego na platformie niemieckiej 
przychodu do Spó"ki Legimi S.A. Zobowi#zaniem obu stron jest zaanga&owanie w 
promocj$ i bie&#ce zarz#dzanie przedsi$wzi$ciem. Ponadto Legimi gwarantuje rozwój 
platformy oraz jej administracj$. 
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Kolejnym krokiem w kierunku zwi$kszenia zasi$gu dzia"alno!ci Spó"ki i upowszechnienie 
jej us"ugi abonamentowej na rynku niemieckim by"o przej$cie niemieckiej spó"ki Readfy 
GmbH, która stoi za wiod#c# na tym rynku aplikacj# do czytania w modelu freemium, 
tj. daj#cym u&ytkownikom mo&liwo!% darmowego czytania ebooków w zamian za 
wy!wietlane reklamy. Dzi$ki finalizacji tej transakcji, w maju 2019 roku, Legimi 
uzyska"o dost$p do szerokiej bazy nowych u&ytkowników � serwis Readfy posiada 400 
tys. zarejestrowanych u&ytkowników, z czego z aplikacji korzysta"o regularnie 60 tys. 
u&ytkowników miesi$cznie. 

W ci#gu ostatnich kilku lat Spó"ka Legimi SA udzieli"a, w ramach udzielonego limitu 
kredytowego spó"ce Legimi International Sp. z o.o., po&yczek na finansowanie rozwoju 
biznesu na rynku niemieckim na "#czn# kwot$ 4.047.446,78 z" (stan na 31 grudnia 
2019 roku, w tym kapita" po&yczki to kwota 3.469.714,33 z", a nierozliczone odsetki to 
kwota 577.732,45 z").  

<#czna kwota zainwestowanego kapita"u w postaci zakupu udzia"ów oraz udzielonych 
po&yczek w spó"k$ Readfy to kwota 1.693.327,46 z" *równowarto!% 396.500,00 EUR), 
oraz niezap"acone odsetki od udzielonych po&yczek w kwocie 12.745,09 z" (stan na 31 
grudnia 2019 roku). 

Bior#c pod uwag$ powy&sze dane, "#czna kwota zaanga&owana w rozwój Legimi na 
rynku niemieckim wynosi (stan na 31 grudnia 2019 roku) 5.753.519,33 z". W celu 
przeprowadzenia testu na utrat$ warto!ci zaanga&owanego kapita"u w rynek niemiecki 
dokonano wyceny warto!ci bie&#cej przysz"ych przep"ywów pieni$&nych z rynku 
niemieckiego w najbli&szych latach, czyli tzw. metod# zdyskontowanych przep"ywów 
pieni$&nych DCF. Wycena zosta"a przeprowadzona w oparciu o prognoz$ wyników 
finansowych dla niemieckiego rynku us"ug premium na lata 2020-2025: 

Na jej podstawie wycena warto!ci ca"ego zaanga&owanego kapita"u w rynek niemiecki 
zosta"a oszacowana na kwot$ 9,4 mln PLN, która w ca"o!ci stanowi warto!% 
zdyskontowanych przep"ywów pieni$&nych. Kwota ta znacz#co przewy&sza wysoko!% 
zaanga&owanego kapita"u *w wysoko!ci 5,75 mln PLN).  

Do wyznaczenia wyceny przedsi$wzi$cia nie uwzgl$dniono warto!ci rezydualnej w 
kwocie 34,4 mln PLN, oraz dodatkowych korzy!ci dla Legimi S.A. w postaci op"at 
franczyzowych od spó"ki Legimi International do Legimi S.A. w ramach umowy 
franczyzowej, o której wspomniano wcze!niej. W ramach tej umowy szacuje si$, w 
prognozowanym okresie, czyli w latach 2020-2025, dodatkowe wp"ywy do spó"ki Legimi 
S.A. w wysoko!ci prawie 26 mln PLN i które stanowi# dodatkow# warto!% dla Legimi 
S.A. *podnosz#c potencjalnie wycen$ rynku niemieckiego). 

Najwa#niejsze za$o#enia do wyceny 

Niemiecki rynek ksi#&ki jest trzecim najwi$kszym rynkiem ksi#&ki na !wiecie (patrz 
wykres poni&ej) z udzia"em na poziomie 9-. Spó"ka szacuje, &e uda jej si$ w 
zak"adanym okresie zbudowa% baz$ ponad 70 tys. p"ac#cych abonentów na rynku 
niemieckim, który jest dzi! czterokrotnie wi$kszy od polskiego rynku ksi#&ki *i 
wielokrotnie wi$kszy od rynku ksi#&ki elektronicznej). 
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=rodki na finansowanie rozwoju dzia"alno!ci na rynku niemieckim b$d# p"yn$"y 
sukcesywnie z Legimi S.A., a& do roku 2022, <#cznie w tym okresie, w latach 2020-
2023, Legimi S.A. planuje zasili% spó"ki Legimi International oraz Readfy "#czn# kwot# 
oko"o 2,3 mln PLN wy"#cznie na rozwój bazy abonentów i u&ytkowników freemium na 
rynku niemieckim. Od roku 2023 Spó"ka Legimi International zacznie si$ finansowa% z 
generowanych nadwy&ek pieni$&nych i przejmie na siebie ci$&ar finansowania spó"ki 
Readfy. 

Do wszystkich oblicze' przyj$to sta"y kurs EUR wynosz#cy 4,3 z"/EUR. 

W zwi#zku z zaistnia"# w ostatnim czasie sytuacj# zwi#zan# z rozprzestrzenianiem si$ 
koronawirusa COVID-19, nale&y zauwa&y%, &e nie zosta"a ona odzwierciedlona w 
przeprowadzonej wycenie. Jest to uzasadnione tym, i& na obecnym etapie nie 
obserwuje si$ widocznego, negatywnego wp"ywu pandemii koronawirusa na sytuacj$ 
na rynku e-booków i audiobooków. Na obecnym etapie trudno równie& okre!li% jej 
wp"yw na prognozowane dane finansowe obu spó"ek. 

 

3) Wykaz spó$ek (nazwa, siedziba), w! których! jednostka! posiada!
zaanga)owanie!w! kapitale! lub! 20% w ogólnej! liczbie! g$osów!w! organie 

stanowi&cym! spó$ki;! wykaz! ten! powinien! zawiera(! tak)e! informacje o 

procencie posiadanego zaanga)owania!w!kapitale!oraz!o!kwocie!kapita$u!
w$asnego!i!zysku!lub!stracie!netto!tych!spó$ek!za!ostatni!rok!obrotowy.! 

Legimi International Sp. z o.o. � 100 udzia"y o warto!ci 5.000,00 z" tj. 100- udzia"ów; 

Readfy GmbH � 35.000 udzia"ów o warto!ci 35.000,00 EUR tj. 100- udzia"ów; 

Holycode Sp. z o.o. - 24 udzia"y o warto!ci 1.200,00 z" tj. 24 - udzia"ów; 

Microsite Sp. z o.o. � 4200 udzia"ów o warto!ci 210.000,00 z", tj. 38,24- udzia"ów. 

Zarz#d przeprowadzi" test na utrat$ warto!ci udzielonych po&yczek Legimi International 
Sp. z o.o. i Readfy GmbH. Przeprowadzony test potwierdzi", &e warto!% odzyskiwalna 
testowanego aktywa jest wy&sza ni& jego warto!% bilansowa. 

 

 

 ród!o:"Share of the total sales of the global book publishing 

market in 2017, by country, Statista 2018 !
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4) Je)eli! jednostka! nie! sporz&dza! skonsolidowanego! sprawozdania!
finansowego,!korzystaj&c!ze!zwolnienia!lub!wy$&cze#,!informacje!o; 

a) Podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniaj&cymi! odst&pienie! od!
konsolidacji 

Spó"ka nie jest w obowi#zku sporz#dzania sprawozda' konsolidacyjnych ze wzgl$du 
na zapisy art. 56 i art. 58 ustawy o rachunkowo!ci. 

b) Nazwie i siedzibie! jednostki! sporz&dzaj&cej! skonsolidowane!
sprawozdanie!na!wy)szym!szczeblu!grupy!kapita$owej!oraz!miejscu!jego!
publikacji 

Nie dotyczy 

c) Podstawowych! wska<nikach! ekonomiczno- finansowych, 

charakteryzuj&cych! ! ! dzia$alno%(! jednostek! powi&zanych! w! danym! i!
ubieg$ym roku obrotowym: 

 

Wybrane!dane!finansowe!spó$ki!Legimi International Sp. z o.o. 

Dane z Rachunku Zysków i Strat *w tys. PLN) 

Pozycja 
01.01.2019 �   01.01.2018 �   

31.12.2019 31.12.2018 

Przychody ze sprzeda!y 2043,87 1362,28 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda!y -775,96 -257,11 

EBITDA -389,83 368,26 

Zysk (strata) brutto z dzia"alno#ci operacyjnej -740,68 -69,87 

Zysk (strata) netto -1002,83 -304,11 

Dane z Bilansu (w tys. PLN) 

Pozycja 31.12.2019 31.12.2018 

Aktywa razem 3088,64 3572,70 

Aktywa  trwa"e 1799,59 2173,45 

Aktywa  obrotowe 1289,05 1399,25 

Nale!ne wp"aty na kapita" (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

Pasywa razem 3088,64 3572,70 

Kapita" w"asny -1605,91 -603,08 

Zobowi$zania i rezerwy na zobowi$zania 4694,55 4175,78 

Informacje o zatrudnieniu:  

Zatrudnienie w"ci&gu"roku 2019 2018 

&rednia!liczba!zatrudnionych!osób 2,00 2,00 

&rednia liczba!etatów 2,00 2,00 
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Wybrane!dane!finansowe!spó$ki!Readfy GmbH  

Dane z Rachunku Zysków i Strat 

Pozycja 
Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

01.01.2019 � 

31.12.2019 

01.01.2018 � 

31.12.2018  

01.01.2019 � 

31.12.2019 

01.01.2018 � 

31.12.2018  

Przychody ze sprzeda!y 319,88 416,80 74,36 97,68 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda!y -257,52 -214,05 -59,86 -50,17 

EBITDA -245,78 1413,68 -57,13 331,31 

Zysk (strata) brutto z dzia"alno#ci operacyjnej -257,57 1343,37 -59,88 314,84 

Zysk (strata) netto -257,57 1343,37 -59,88 314,84 

Dane z Bilansu 

!! Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

Pozycja 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

Aktywa razem 119,20 96,92 27,99 22,54 

Aktywa  trwa"e 14,69 11,21 3,45 2,61 

Aktywa  obrotowe 104,50 85,71 24,54 19,93 

Nale!ne wp"aty na kapita" (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pasywa razem 119,20 96,92 27,99 22,54 

Kapita" w"asny -1 148,86 -902,59 -269,78 -209,90 

Zobowi$zania i rezerwy na zobowi$zania 1 268,06 999,51 297,77 232,44 

Informacje o zatrudnieniu:  

Zatrudnienie w"ci&gu"roku 2019 2018 

&rednia!liczba!zatrudnionych!osób 1,00 1,00 

&rednia liczba!etatów 1,00 1,00 

 

Wybrane!dane!finansowe!spó$ki!Microsite Sp. z o.o. 

Dane z Rachunku Zysków i Strat (w tys. PLN) 

Pozycja 
01.01.2019 �   01.01.2018 �   

31.12.2019 31.12.2018 

Przychody ze sprzeda!y 243,09 277,15 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda!y -86,69 -121,63 

EBITDA -41,94 -69,07 

Zysk (strata) brutto z dzia"alno#ci operacyjnej -53,51 -123,04 

Zysk (strata) netto -48,23 -118,50 

Dane z Bilansu (w tys. PLN) 

Pozycja 31.12.2019 31.12.2018 

Aktywa razem 535,21 591,02 

Aktywa  trwa"e 307,00 493,57 

Aktywa  obrotowe 228,21 97,45 

Nale!ne wp"aty na kapita" (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

Pasywa razem 535,21 591,02 
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Kapita" w"asny 483,51 531,74 

Zobowi$zania i rezerwy na zobowi$zania 51,70 59,28 

Informacje o zatrudnieniu:  

Zatrudnienie w"ci&gu"roku 2019 2018 

&rednia!liczba!zatrudnionych!osób 0,00 0,00 

&rednia liczba!etatów 0,00 0,00 

  

Wybrane dane finansowe!spó$ki!HolyCode Sp. z o.o. 

Dane z Rachunku Zysków i Strat *w tys. PLN) 

Pozycja 
01.01.2019 �   01.01.2018 �   

31.12.2019 31.12.2018 

Przychody ze sprzeda!y 91,05 794,16 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda!y 6,40 83,51 

EBITDA 4,49 81,11 

Zysk (strata) brutto z dzia"alno#ci operacyjnej 4,06 80,67 

Zysk (strata) netto 1,60 69,72 

Dane z Bilansu (w tys. PLN) 

Pozycja 31.12.2019 31.12.2018 

Aktywa razem 606,79 856,39 

Aktywa  trwa"e 28,06 28,51 

Aktywa  obrotowe 578,73 827,88 

Nale!ne wp"aty na kapita" (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 

Pasywa razem 606,79 856,39 

Kapita" w"asny 14,13 12,54 

Zobowi$zania i rezerwy na zobowi$zania 592,66 843,86 

Informacje o zatrudnieniu:  

Zatrudnienie w"ci&gu"roku 2019 2018 

&rednia!liczba!zatrudnionych!osób 0,00 0,00 

&rednia liczba!etatów 0,00 0,00 

  

Wybrane!dane!finansowe!spó$ki!BookLikes Sp. z o.o. 

Dane z Rachunku Zysków i Strat *w tys. PLN) 

Pozycja 
01.01.2019 �   01.01.2018 �   

31.12.2019 31.12.2018 

Przychody ze sprzeda!y 3,11 50,17 

Zysk (strata) brutto ze sprzeda!y 1,31 2,77 

EBITDA 1,23 -5,53 

Zysk (strata) brutto z dzia"alno#ci operacyjnej 1,23 -5,53 

Zysk (strata) netto 0,41 -6,37 
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Dane z Bilansu (w tys. PLN) 

Pozycja 31.12.2019 31.12.2018 

Aktywa razem 1 604,96 1 619,58 

Aktywa  trwa"e 262,16 262,16 

Aktywa  obrotowe 815,34 829,95 

Nale!ne wp"aty na kapita" (fundusz) podstawowy 527,47 527,47 

Pasywa razem 1 604,96 1 619,58 

Kapita" w"asny 1 396,17 1 395,75 

Zobowi$zania i rezerwy na zobowi$zania 208,80 223,83 

Informacje o zatrudnieniu:  

Zatrudnienie w"ci&gu"roku 2019 2018 

&rednia!liczba zatrudnionych!osób 0,00 0,58 

&rednia liczba!etatów 0,00 0,29 

 

d) Rodzaju stosowanych! standardów! rachunkowo%ci! *! krajowych! czy!
mi'dzynarodowych!+!przez!jednostki!powi&zane.   

Jednostki powi#zane stosuj# krajowe standardy rachunkowo!ci. 

 

5) Informacja o: 

a)  nazwie i siedzibie jednostki!sporz&dzaj&cej!skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na! najwy)szym! szczeblu! grupy! kapita$owej,! w! której! sk$ad!
wchodzi! spó$ka! jako! jednostka! zale)na,! oraz miejscu,! w! którym!
sprawozdanie!to!jest!dost'pne, 

Nie dotyczy 

 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporz&dzaj&cej!skonsolidowane!sprawozdanie!
finansowe! na! najni)szym! szczeblu grupy! kapita$owej,! w! sk$ad! której!
wchodzi! spó$ka! jako! jednostka! zale)na,! oraz! miejscu,! w którym!
sprawozdanie to jest!dost'pne. 

Nie dotyczy 

 

6) Informacje o nazwie, adresie siedziby Zarz&du! lub! siedziby! statutowej!
jednostki oraz formie prawnej!ka)dej!z!jednostek,!których!dana!jednostka  

jest! wspólnikiem! ponosz&cym! nieograniczon&! odpowiedzialno%(!
maj&tkow&. 

Nie dotyczy 
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VIII.!INFORMACJE!O!PO"7CZENIU!SPÓ"EK       

Nie dotyczy 

 

IX. W przypadku! wyst'powania! niepewno%ci! co! do! mo)liwo%ci!
kontynuowania! dzia$alno%ci,! opis! tych! niepewno%ci! oraz stwierdzenie, 

)e! taka! niepewno%(! wyst'puje,! oraz! wskazanie,! czy sprawozdanie 

finansowe! zawiera! korekty! z! tym! zwi&zane; informacja powinna 

zawiera(! równie)! opis! podejmowanych! b&d<! planowanych! przez!
jednostk' dzia$a#!maj&cych!na!celu!eliminacj'!niepewno%ci; 

Nie dotyczy 

 

X. INNE!ISTOTNE!INFORMACJE!U"ATAWIAJ7CE!!OCEN-!JEDNOSTKI 

Nie dotyczy 
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 Legimi Spó!ka Akcyjna           

 Obornicka 330          

 NIP 778-146-08-97         

 KRS 0000707323   Warto#ci niematerialne i prawne    

                               w z!otych      

           

        Za !cznik"nr"1"do"dod."inf."i"obja#nie$ 

           

Lp. Wyszczególnienie Stan na dzie$                   Warto#%"pocz!tkowa  Dotychczasowe  Amortyzacja  Korekta  Umorzenie  Warto#%" 

    01.01.2018r. Przychody  Rozchody Stan na  umorzenie roku umorzenia  na"dzie$" netto na  

          31.12.2018r. 01.01.2018r.  bie&!cego   31.12.2018r. 31.12.2018r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Warto#%"prac"
rozwojowych 
zako$czonych"efektem       0,00       0,00 0,00 

2. Warto#%"firmy                   

                      

3. 
Inne"warto#ci"
niematerialne i prawne 2 978 695,83 1 562 744,64 97 466,64 4 443 973,83 2 204 433,63 400 536,65 0,00 2 604 970,28 1 839 003,55 

  w tym:                 0,00 

  prawa autorskie               0,00 0,00 

  licencje do oprogramowa"               0,00 0,00 

  Oprogramowania, modu!y 2 978 695,83 1 562 744,64       97 466,64 4 443 973,83 2 204 433,63    400 536,65   2 604 970,28 1 839 003,55 

 4 
Zaliczki"na"warto#ci 
niematerialne i prawne 

  
2 001 736,81   1 114 002,00  69 000,00  3 046 738,81       0,00  3 046 738,81 

  R A Z E M 4 980 432,64 2 676 746,64 166 466,64 7 490 712,64 2 204 433,63 400 536,65 0,00 2 604 970,28 4 885 742,36 
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Legimi Spó!ka Akcyjna  

 Obornicka 330          

 NIP 778-146-08-97         

 KRS 0000707323   Warto#ci niematerialne i prawne    

                               w z!otych      

        Za !cznik"nr"2 do dod. inf. i obja#nie$ 

Lp. Wyszczególnienie Stan na"dzie$                   Warto#%"pocz!tkowa" Dotychczasowe  Amortyzacja  Korekta  Umorzenie  Warto#%" 

    01.01.2019r. Przychody  Rozchody Stan na  umorzenie roku umorzenia  na"dzie$" netto na  

          31.12.2019r. 01.01.2019r.  bie&!cego   31.12.2019r. 31.12.2019r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

Warto#%"prac"
rozwojowych 
zako$czonych"efektem       0,00       0,00 0,00 

2. Warto#%"firmy                   

                      

3. 
Inne"warto#ci"
niematerialne i prawne 4 443 973,83 5 080 966,98 0,00 9 524 940,81 2 604 970,28 610 653,18 0,00 3 215 623,46 6 309 317,35 

  w tym:                 0,00 

  prawa autorskie               0,00 0,00 

  licencje do oprogramowa"               0,00 0,00 

  Oprogramowania, modu!y 4 443 973,83 5 080 966,98   9 524 940,81 2 604 970,28 610 653,18   3 215 623,46 6 309 317,35 

                  0,00 0,00 

4.!

Zaliczki"na"warto#ci 
niematerialne i prawne 3 046 738,81 289 733,53 3 046 738,81 9 814 674,34     289 733,53 

  R A Z E M 7 490 712,64 5 370 700,51 3 046 738,81 9 524 940,81 2 604 970,28 610 653,18 0,00 3 215 623,46 6 599 050,88 
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Legimi Spó!ka Akcyjna   ! ! ! ! ! ! ! ! !

Obornicka 330  ! ! ! ! ! ! ! ! !

NIP 778-146-08-97  ! ! ! ! ! ! ! !

KRS 0000707323  ! ! $rodki trwa!e  ! ! ! !

! ! ! !          w z!otych  ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! !

Za !cznik"nr"3 do dod. inf. i 
obja#nie$ 

Wyszczególnienie 
Stan na 
dzie$   Warto#%"pocz!tkowa"   Dotychczasowe   Amortyzacja  Korekta  Umorzenie  Warto#%" 

  01.01.2018r. Przychody  Przemieszczenia Rozchody Stan na  umorzenie roku umorzenia  na"dzie$" netto na  

          31.12.2018r. 01.01.2018r.  bie&!cego   31.12.2018r. 31.12.2018r. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Grunty                  gr.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- w!asne         0,00       0,00 0,00 

- w wieczystym u%ytkowaniu         0,00       0,00 0,00 

Budynki i budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- budynki                     gr. 1         0,00       0,00 0,00 

-budowle                     gr.2         0,00       0,00 0,00 

Urz!dzenia"techniczne 62 274,31 0,00 0,00 0,00 62 274,31 62 274,31 0,00 0,00 62 274,31 0,00 

i maszyny                     

- kot!y                         gr.3         0,00       0,00 0,00 

-maszyny i  aparaty ogól.   gr.4         0,00       0,00 0,00 
- maszyny i aparaty spec.     
gr.5         0,00       0,00 0,00 

-urz&dzenia  tech.C27  gr.6 62 274,31       62 274,31 62 274,31     62 274,31 0,00 

'rodki"transportu""gr.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozosta e"#r.trwa e"gr.8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem"#rodki"trwa e 62 274,31 0,00 0,00 0,00 62 274,31 62 274,31 0,00 0,00 62 274,31 0,00 
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 Legimi Spó!ka Akcyjna            

 Obornicka 330           

 NIP 778-146-08-97          

 KRS 0000707323    $rodki trwa!e      

              w z!otych      

            

         Za !cznik"nr"4 do dod. inf. i obja#nie$ 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na 
dzie$   Warto#%"pocz!tkowa"   Dotychczasowe   Amortyzacja  Korekta  Umorzenie  Warto#%" 

    01.01.2019r. Przychody  Przemieszczenia Rozchody Stan na  umorzenie roku umorzenia  na"dzie$  netto na  

            31.12.2019r. 01.01.2019r.  bie&!cego   31.12.2019r. 31.12.2019r. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Grunty                  gr.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - w!asne         0,00       0,00 0,00 

  - w wieczystym u%ytkowaniu         0,00       0,00 0,00 

2. Budynki i budowle 0,00 142 141,33 0,00 0,00 142 141,33 0,00 1 456,89 0,00 1 456,89 140 684,44 

  - budynki                     gr. 1   142 141,33     142 141,33   1 456,89   1 456,89 140 684,44 

  -budowle                     gr.2         0,00       0,00 0,00 

3. Urz!dzenia"techniczne 62 274,31 43 809,70 0,00 0,00 106 084,01 62 274,31 5 476,21 0,00 67 750,52 38 333,49 

  i maszyny                     

  - kot!y                         gr.3         0,00       0,00 0,00 

  -maszyny i  aparaty ogól.   gr.4   43 809,70     43 809,70   5 476,21   5 476,21 38 333,49 

  
- maszyny i aparaty spec.     
gr.5         0,00       0,00 0,00 

  -urz&dzenia  tech.C27  gr.6 62 274,31       62 274,31 62 274,31     62 274,31 0,00 

4. 'rodki"transportu  gr.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 
Pozosta e"#rodki"trwa e"
gr.8 0,00 229 725,15 0,00 0,00 229 725,15 0,00 7 657,51 0,00 7 657,51 222 067,64 

  Razem"#rodki"trwa e 62 274,31 415 676,18 0,00 0,00 477 950,49 62 274,31 14 590,61 0,00 76 864,92 401 085,57 
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Za$%cznik nr 5 

do dod.inf. i obja"nie& 

 

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych za rok 2019 - elementy 

ró ni!ce"zysk"brutto"od"podstawy"opodatkowania 

 

Wyszczególnienie KWOTA 

Zysk  brutto 918 843,83 

Przychody nie wliczone do podstawy opodatkowania, w tym: 470 453,14 

Rozliczona cz!"ciowo dotacja - projekt 01.05.02 196 110,04 

Przychody roku 2018 uj!te w ksi!gach 2019 12 000,00 

Zarachowane a nie otrzymane odsetki 262 341,41 

Pozosta#e 1,69 

Przychody podatkowe nie uj!te w ksi!gach , w tym: 196 167,45 

Dotacja -projekt 01.05.02 196 110,04 

Ró$nice kursowe 57,41 

Wydatki trwale nie stanowi"ce kosztu uzyskania przychodu, w tym: 1 005 090,53 

Amortyzacja sfinansowana dotacj% - projekt 01.05.02 196 110,04 

Koszt sprzeda$y czytników z 2018 uj!ty w ksi!gach 2019 86 255,00 

Odsetki bud$etowe 6 639,81 

Odsetki pozosta#e  5 350,20 

Ró$nice kursowe 87,70 

Podatek VAT - ulga za z#e d#ugi 201 452,89 

Amortyzacja leasing operacyjny bilansowo finansowy 9 572,15 

Leasing -operacyjny bilansowo finansowy - kapita#  43 827,95 

Dotacja  - rozwi%zanie rezerwy 2018,2019  348 570,04 

Spisane nale$no"ci 50 755,78 

Wydatki nie maj%ce zwi%zku z przychodem - art.15 56 468,97 

Wydatki przej#ciowo nie stanowi"ce kosztu uzyskania przychodu, w tym: 751 950,54 

Nie wyp#acone wynagrodzenia art. 16 ust 1 pkt 57 41 953,97 

Nie zap#acone sk#adki na ubezpieczenie spo#eczne art. 16 ust1. pkt 57a 13 351,60 

Odpisy aktualizuj%ce nale$no"ci 116 587,62 

Wycena programu opcji menad$erskich za 2019 269 984,00 

Rezerwa Betacom 127 365,84 

Zarachowane lecz nie zap#acone odsetki na rzecz kontrahentów  art. 16 ust 1 pkt 11   172 392,57 

Ró$nice kursowe 10 314,94 
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Wyszczególnienie KWOTA 

Ulga za z#e d#ugi 0,00 

Statystyczne korekty podstawy opodatkowania 845 539,27 

Wyp#acone w roku sprawozdawczym wynagrodzenia uj!te w kosztach roku ub. jako wydatki nie stanowi%ce 
kosztów uzyskania przychodu 

46 829,69 

Ró$nice kursowe 3 977,89 

Rezerwa Betacom 101 910,15 

Leasing -operacyjny bilansowo finansowy - kapita#  11 566,16 

Ulga za z#e d#ugi 98 315,55 

Odsetki pozosta#e  19 002,74 

Dotacja - rezerwa , amortyzacja  544 680,08 

Korekta wyceny warrantów  za 2018 i 2019 3 374,80 

Zap#acone w roku sprawozdawczym sk#adki ZUS uj!te w kosztach roku ub. jako wydatki nie stanowi%ce kosztów 
uzyskania przychodu 

15 882,21 

Razem: dochód podatkowy 1 556 059,94 

Straty z lat ubieg$ych 207 232,63 

PODSTAWA OPODATKOWANIA 1 348 827,31 

Podstawa po zaokr"gleniu 1 348 827,00 

Podatek dochodowy wg stawki 19% 256 277,13 

Podatek dochodowy po zaokr"gleniu 259 277 

Podatek odroczony  48 685,31 

PODATEK DOCHODOWY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 304 962,31 

ZYSK NETTO 613 881,52 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZ!DU Z DZIA"ALNO#CI 
SPÓ"KI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LEGIMI SPÓ"KA AKCYJNA 

Ul. Obornicka 330, 60-689 Pozna$ 

 

 

  

za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓ"CE 
 

1.1. DANE PODSTAWOWE 

Legimi spó ka! akcyjna! z! siedzib"! w! Poznaniu! powsta a! w! dniu! 5! grudnia! 2017! r.! w! wyniku!
przekszta cenia!�Legimi�!spó ki!z!ograniczon"!odpowiedzialno#ci"!z!siedzib"!w!Poznaniu.!Spó ka!
�Legimi�!sp.!z!o.o.!zosta a!zawi"zana!aktem!notarialnym!w!dniu!12!stycznia!2009!r.!z!kapita em!
zak adowym! w! wysoko#ci! 15.000! z ! oraz! zarejestrowana! w! rejestrze! przedsi$biorców! KRS!
prowadzonym!przez!S"d!Rejonowy!Pozna%!� Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w dniu 27 stycznia 
2009!r.!�Legimi�!sp.!z!o.o.!otrzyma a!numer!KRS!0000321842. 

W dniu 10 listopada!2017!r.!podj$to!uchwa $!o!przekszta ceniu!�Legimi�!sp.!z!o.o.!w!Legimi!S.A.!
Legimi! S.A.! wpisana! zosta a! do! rejestru! przedsi$biorców! KRS! w! dniu! 5! grudnia! 2017! r.! pod!
numerem KRS 0000707323. 
 
Nazwa:    Legimi!spó ka!akcyjna 
Forma prawna:  spó ka!akcyjna 
Siedziba:   Pozna% 
Adres:    ul. Obornicka 330, 60-689!Pozna% 
Nr telefonu:   (+48 22) 250 11 80 
Fax:    (+48 22) 250 11 90 
Adres strony www:  www.legimi.pl 
Adres e-mail:   legimi@legimi.com 
Numer KRS:   0000707323 
Numer REGON:  301031192 
Numer NIP:   7781460897 
 
1.2. PODSTAWOWE INFORMACJE O DZIA"ALNO#CI SPÓ"KI 

Legimi!S.A.!prowadzi!dzia alno#&!gospodarcz"!g ównie!w!zakresie!udost$pniania!u'ytkownikom!
publikacji elektronicznych (takich jak e-booki! i! audiobooki)! w! ramach! ró'norodnych! modeli!
abonamentowych,! jak! równie'! umo'liwia! nabycie! okre#lonych! publikacji! elektronicznych na 
w asno#&!w!postaci!plików!cyfrowych.!Dost$p!do!tej!drugiej!grupy!publikacji!elektronicznych!jest!
mo'liwy! niezale'nie! od! op acanego! przez! u'ytkowników! abonamentu.! Wieloletnie!
do#wiadczenie! Legimi! S.A.! oparte! jest! na! funkcjonalnym! zespole! narz$dzi informatyczno-
technologicznych,!pozwalaj"cych!na!wysok"!interoperacyjno#&!oraz!wykorzystanie!rozmaitych!
typów! urz"dze%! (komputer, smartfon, e-czytnik).! W! rejestrze! przedsi$biorców! KRS! jako!
przedmiot! przewa'aj"cej! dzia alno#ci! przedsi$biorcy! zg oszono! pozycj$! 62.01.Z! Dzia alno#&!
zwi"zana!z!oprogramowaniem. 

Zgodnie!ze!statutem!Spó ki!przedmiotem!dzia alno#ci!Legimi!S.A.!jest: 

46.51.Z!Sprzeda'!hurtowa!komputerów,!urz"dze%!peryferyjnych!i!oprogramowania, 
47.41.Z! Sprzeda'! detaliczna! komputerów,! urz"dze%! peryferyjnych i oprogramowania 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 
47.91.Z!Sprzeda'!detaliczna!prowadzona!przez!domy!sprzeda'y!wysy kowej!lub!internet, 
58.11.Z!Wydawanie!ksi"'ek, 
58.12.Z!Wydawanie!wykazów!oraz!list!(np.!adresowych,!telefonicznych), 
58.13.Z Wydawanie gazet, 
58.14.Z!Wydawanie!czasopism!i!pozosta ych!periodyków, 
58.19.Z!Pozosta a!dzia alno#&!wydawnicza, 
58.21.Z!Dzia alno#&!wydawnicza!w!zakresie!gier!komputerowych, 
58.29.Z!Dzia alno#&!wydawnicza!w!zakresie!pozosta ego!oprogramowania, 
59.20.Z Dzia alno#&!w!zakresie!nagra%!d*wi$kowych!i!muzycznych, 
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60.10.Z!Nadawanie!programów!radiofonicznych, 
62.01.Z!Dzia alno#&!zwi"zana!z!oprogramowaniem, 
62.02.Z!Dzia alno#&!zwi"zana!z!doradztwem!w!zakresie!informatyki, 
62.03.Z!Dzia alno#&!zwi"zana!z!zarz"dzaniem!urz"dzeniami!informatycznymi, 
62.09.Z! Pozosta a! dzia alno#&! us ugowa! w! zakresie! technologii! informatycznych! i!
komputerowych, 
63.11.Z! Przetwarzanie! danych,! zarz"dzanie! stronami! internetowych! (hosting)! i! podobna!
dzia alno#&, 
63.12.Z!Dzia alno#&!portali internetowych, 
63.91.Z!Dzia alno#&!agencji!informatycznych, 
63.99.Z!Pozosta a!dzia alno#&!us ugowa!w!zakresie!informacji,!gdzie!indziej!niesklasyfikowana, 
70.22.Z!Pozosta e!doradztwo!w!zakresie!prowadzenia!dzia alno#ci!gospodarczej!i!zarz"dzania, 
71.20.B!Pozosta e!badania!i!analizy!techniczne, 
72.19.Z!Badanie!naukowe!i!prace!rozwojowe!w!dziedzinie!pozosta ych!nauk!przyrodniczych!i!
technicznych, 
73.11.Z!Dzia alno#&!agencji!reklamowych, 
73.12.D!Po#rednictwo!w!sprzeda'y!miejsca!na!cele!reklamowe!w!pozosta ych!mediach, 
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 
74.90.Z! Pozosta a! dzia alno#&! profesjonalna,! naukowa! i! techniczna,! gdzie! indziej!
niesklasyfikowana, 
90.03.Z!Artystyczna!i!literacka!dzia alno#&!twórcza, 
96.09.Z!Pozosta a!dzia alno#&!us ugowa!gdzie indziej niesklasyfikowana. 
 
1.3. W"ADZE SPÓ"KI 

Zarz"d!Spó ki!sk ada!si$!z!dwóch!osób.!Funkcj$!Prezesa!Zarz"du!pe ni!Pan Miko aj!Ma aczy%ski,!
a!funkcj$!Cz onka!Zarz"du!� Pan Mateusz Frukacz.  

 

W!tym!samym!sk adzie!osobowym!Zarz"d!Spó ki!funkcjonowa !przez!ca y!rok 2019. 

Przez!ca y!2019!r.!Rada!Nadzorcza!funkcjonowa a!w!5-osobowym!sk adzie,!który!stanowili:! 

·! Andrzej Soczek � Przewodnicz"cy!Rady!Nadzorczej; 
·! Krzysztof!Be ech!� Wiceprzewodnicz"cy!Rady!Nadzorczej; 
·! Bart omiej!Gola!� Cz onek!Rady!Nadzorczej; 
·! Georgi Gruew � Cz onek!Rady!Nadzorczej; 
·! Krzysztof Szajek � Cz onek!Rady!Nadzorczej. 
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1.4. STRUKTURA AKCJONARIATU 

W!dniu!1!stycznia!2019!r.!kapita !zak adowy!Legimi!S.A.!dzieli !si$!na!1.206.083!akcje!o!warto#ci!
0,10!z !ka'da!akcja.!Kapita !zak adowy!wynosi !120.608,30!z .!Warto#&!nominalna!warunkowego!
podwy'szenia! kapita u! zak adowego! wynosi a! 12.953,40! z .! Warto#&! kapita u! docelowego!
wynosi a!74.341,70!z .!Kapita !akcyjny!spó ki do!dnia!rozpocz$cia!roku!obrotowego!2019!sk ada !
si$!z: 

- 1.114.000!akcji!serii!A!zwyk ych!imiennych; 

- 60.358!akcji!serii!B!zwyk ych!na!okaziciela; 

- 31.725!akcji!serii!C!zwyk ych!na!okaziciela. 

W! dniu! 31! stycznia! 2019! r.! dokonano! dookre#lenia! kapita u! zak adowego! poprzez! zamian$!
wyemitowanych! obligacji! serii! P! na! akcje! serii! F! zwyk e! na! okaziciela.! Spó ka! wyemitowa a!
52.328!akcje!serii!F!zwyk e!na!okaziciela,!które!zarejestrowano!w!dniu!15!marca 2019 r. 

W!dniu!22!marca!2019!r.!podj$to!uchwa $!o!emisji!akcji!serii!G!w!ramach!kapita u!docelowego.!
W! dniu! 19! czerwca! 2019! r.! dokonano! dookre#lenia! kapita u! zak adowego! poprzez! emisj$!
123.837!akcji!serii!G!zwyk ych!na!okaziciela.!Akcje!te!zarejestrowano!w!dniu!15!pa*dziernika!
2019 r. 

W!wyniku!rejestracji!akcji!serii!F!i!G,!w!dniu!31!grudnia!2019!r.!kapita !zak adowy!Legimi!S.A.!
dzieli !si$!na!1.382.248!akcji!o!warto#ci!0,10!z !ka'da!akcja.!Kapita !zak adowy!wynosi !138.224,80!
z . 

Struktura akcjonariatu!Legimi!S.A.!na!dzie%!31.12.2019!r. 

 

Nadto!na!mocy!uchwa y!Rady!Nadzorczej z 18 lutego 2019 r. w!zwi"zku!z!realizacj"!Programu!
Opcji! Mened'erskich,! przyznano! cz onkom! Zarz"du 16.874 warranty subskrypcyjne serii A, 
które! rozdzielono! po! 8.437! warrantów! na! rzecz Pana! Miko aja! Ma aczy%skiego! oraz! Pana 
Mateusza! Frukacza.! W! wyniku! z o'onych! o#wiadcze%! o! zamianie,! w! dniu! 2! grudnia! 2019! r.!
dokonano! dookre#lenia! kapita u! zak adowego! poprzez! przyznanie! Panu! Miko ajowi!
Ma aczy%skiemu! 8.437! akcji! serii! D! zwyk ych! imiennych oraz Panu Mateuszowi Frukaczowi 
8.437!akcji!serii!D!zwyk ych!imiennych. 

Na!mocy!uchwa y!Rady!Nadzorczej!z!7!lutego!2020!r.!w!zwi"zku!z! realizacj" Programu Opcji 
Mened'erskich,! przyznano! cz onkom! Zarz"du! 16.874! warranty! subskrypcyjne! serii! A,! które!
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rozdzielono!po!8.437!warrantów!na!rzecz!Pana!Miko aja!Ma aczy%skiego!oraz!Pana Mateusza 
Frukacza.! W! wyniku! z o'onych! o#wiadcze%! o! zamianie,! w! dniu! 20! marca! 2020! r.! dokonano!
dookre#lenia!kapita u!zak adowego!poprzez!przyznanie!panu!Miko ajowi!Ma aczy%skiemu!8.437 
akcji!serii!D!zwyk ych!imiennych!oraz!panu!Mateuszowi!Frukaczowi!8.437!akcji!serii!D!zwyk ych!
imiennych. 

Wskutek! przydzielenia! warrantów! subskrypcyjnych! serii! A! za! rok! 2018! i! 2019! wyczerpane!
zosta o! uprawnienie! cz onków! Zarz"du! przewidziane! w! obowi"zuj"cym! w! spó ce! Programie!
Opcji! Mened'erskim.! W! rezultacie! z o'ono! wniosek! o! wykre#lenie! informacji! w! rejestrze!
przedsi$biorców!o!istnieniu!warunkowego!podwy'szenia!kapita u!zak adowego. 

Wszystkie akcje serii D,!w! "cznej!liczbie!33748!sztuk!akcji, wydano w dniu 23 marca 2020 r., 
wskutek!czego!zwi$kszeniu!uleg !kapita !zak adowy!do!kwoty!141.599,60!z !i!obecnie dzieli!si$!
na!1.415.996!akcji!o!warto#ci!nominalnej!0,10!z !ka'da!akcja.!Rejestracja!akcji!nast"pi a!27!maja!
2020 r. 

Wed ug! najlepszej! wiedzy! Spó ki, na! dzie%! 31! grudnia! 2019 r.! akcjonariuszami! Spó ki!
posiadaj"cymi!od!5+!akcji!Spó ki!s": 

  

Liczba 
posiadanych 

akcji 

+!w!ogólnej!
liczbie akcji 

Liczba!g osów!
na WZA 

+!ogólnej!
liczby!g osów 

Fundusz Inwestycyjny 
Zamkni$ty!Aktywów!
Niepublicznych Venture 
Capital SATUS 

302 000 21,85% 302 000 21,85% 

Miko aj!Ma aczy%ski 205 000 14,83% 205 000 14,83% 

Mateusz Frukacz 205 000 14,83% 205 000 14,83% 

Bart omiej!Gola 87 667 6,34% 87 667 6,34% 

Micha !Lehmann 86 666 6,27% 86 666 6,27% 

Arkadiusz Piechocki 86 666 6,27% 86 666 6,27% 

 

Wed ug! najlepszej! wiedzy! Spó ki, na! dzie%! sporz"dzenia! niniejszego! sprawozdania, 
akcjonariuszami!Spó ki!posiadaj"cymi!od!5+!akcji!Spó ki!s": 

  

Liczba 
posiadanych 

akcji 

+!w!ogólnej!
liczbie akcji 

Liczba g osów!
na WZA 

+!ogólnej!
liczby!g osów 

Fundusz Inwestycyjny 
Zamkni$ty!Aktywów!
Niepublicznych Venture 
Capital SATUS 

302 000 21,33% 302 000 21,33% 

Miko aj!Ma aczy%ski 221 874 15,67% 221 874 15,67% 

Mateusz Frukacz 221 874 15,67% 221 874 15,67% 

Micha !Lehmann 86 666 6,12% 86 666 6,12% 

Arkadiusz Piechocki 86 666 6,12% 86 666 6,12% 

 
 
 
 
 



 

 

str. 6 
 

2. INFORMACJE DOTYCZ!CE AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI 
FINANSOWEJ 

 

2.1. OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ 

W!2019!r.!spó ka!kontynuowa a!prowadzenie!dzia alno#ci!polegaj"cej!na!oferowaniu!dost$pu!do!
publikacji elektronicznej takich jak e-booki i audiobooki,! jak! równie'! by a! zaanga'owana! w 
dzia alno#&!informatyczn"!i!technologiczn".!Sprawozdanie!finansowe!za!rok!2019!sporz"dzone!
zosta o!za!ca y!okres!od!dnia!1!stycznia!2019!r.!do!dnia!31!grudnia!2019!r. 

Wybrane!dane!finansowe!Legimi!S.A.!na!dzie%!31.12.2019!r.!oraz!dane!porównawcze 

Poz. Kategoria 

Stan na 

31.12.2019 r.  

[w PLN] 

Stan na 

31.12.2018 r.  

[w PLN] 

Zmiana 

warto%ci 
Zmiana w % 

A. Aktywa!trwa e 13.441.888,85 6.021.860,39 7.420.028,46 123,22% 
1. Warto#ci!niematerialne!i!

prawne 
6.559.050,88 4.885.742,36 1.673.308,52 34,25% 

2. Rzeczowe!aktywa!trwa e 401.085,57 0,00 401.085,57 --- 
3. Nale'no#ci!

d ugoterminowe 
155.228,73 6.396,00 148.832,73 2.326,97% 

4. Inwestycje!d ugoterminowe 6.032.339,33 992.060,46 5.040.278,87 508,06% 
5. D ugoterminowe!rozliczenia!

mi$dzyokresowe 
254.184,34 137.661,57 116.522,77 84,64% 

B. Aktywa obrotowe 3.041.466,99 6.448.638,97 -3.407.171,98 -52,84% 
1. Zapasy 78.551,32 121.989,30 -43.437,98 -35,61% 
2. Nale'no#ci!

krótkoterminowe 
1.725.320,01 2.008.493,43 -283.173,42 -14,10% 

3. Inwestycje 
krótkoterminowe 

443.419,43 3.176.416,33 -2.732.996,90 -86,04% 

4. Krótkoterminowe!
rozliczenia 
mi$dzyokresowe 

794.176,23 1.141.739,91 -347.563,68 -30,44% 

C. Nale'ne!wp aty!na!kapita !
(fundusz) podstawowy 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

D. Udzia !(akcje)!w asne 0,00 0,00 0,00 0,00% 
E. Aktywa razem 16.483.355,84 12.470.499,36 4.012.856,48 32,18% 
A. Kapita !(fundusz)!w asny 4.056.022,00 776.391,95 3.279.630,05 422,42% 
1. Kapita !(fundusz)!

podstawowy 
138.224,80 120.608,30 17.616,50 14,61% 

2. Kapita !(fundusz)!zapasowy 5.379.606,46 2.999.771,03 2.379.835,43 79,33% 
3. Kapita !(fundusz)!z!

aktualizacji wyceny 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

4. Pozosta e!kapita y!
(fundusze) rezerwowe 

538.280,60 269.984,00 268.296,60 99,38% 

5. Zysk (strata)!z!lat!ubieg ych -2.613.971,38 -2.657.352,35 43.380,97 -1,63% 
6. Zysk (strata) netto 613.881,52 43.380,97 570.500,55 1.315,09% 
B. Zobowi"zania!i!rezerwy!na!

zobowi"zania 
12.427.333,84 11.694.107,41 733.226,43 6,27% 

1. Rezerwy na zobowi"zania 153.934,01 93.441,74 60.492,27 64,74% 
2. Zobowi"zania!

d ugoterminowe 
2.825.511,32 0,00 2.825.511,32 --- 

3. Zobowi"zania!
krótkoterminowe 

8.315.268,08 11.586.109,14 -3.270.841,06 -28,23% 

4. Rozliczenia 
mi$dzyokresowe 

1.132.620,43 14.556,53 1.118.063,90 7.680,84% 

C. Pasywa razem 16.483.355,84 12.470.499,36 4.012.856,48 32,18% 
A. Przychody netto ze 

sprzeda'y!i!zrównane!z!
nimi 

17.425.596,33 11.286.579,45 6.139.016,88 54,39% 
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Poz. Kategoria 

Stan na 

31.12.2019 r.  

[w PLN] 

Stan na 

31.12.2018 r.  

[w PLN] 

Zmiana 

warto%ci 
Zmiana w % 

B. Koszty!dzia alno#ci!
operacyjnej 

15.590.981,85 10.302.489,27 5.288.492,58 51,33% 

C. Zysk!(strata)!ze!sprzeda'y!
(A-B) 

1.834.614,48 984.090,18 850.524,30 86,43% 

D. Pozosta e!przychody!
operacyjne 

150.800,89 327.582,51 -176.781,62 -53,97% 

E. Pozosta e!koszty!
operacyjne 

530.783,97 454.609,32 76.174,65 16,76% 

F. Zysk!(strata)!z!dzia alno#ci!
operacyjnej (C+D-E) 

1.454.631,40 857.063,37 597.568,03 69,72% 

G. Przychody finansowe 257.875,67 194.863,57 63.012,10 32,34% 
H. Koszty finansowe 793.663,24 907.401,28 -113.738,04 -12,53% 
I. Zysk!(strata)!z!dzia alno#ci!

gospodarczej (F+G-H) 
918.843,83 144.525,66 774.318,17 535,77% 

J. Wynik!zdarze%!
nadzwyczajnych 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

K. Zysk (strata) brutto 918.843,83 144.525,66 774.318,17 535,77% 
L. Podatek dochodowy 304.962,31 101.144,69 203.817,62 201,51% 
M. Pozosta e!obowi"zkowe!

zmniejszenia zysku 
(zwi$kszenia!straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 613.881,52 43.380,97 570.500,55 1.315,09% 

 

Powy'sze!wyniki!finansowe!ró'ni"!si$!nieznacznie!od!prognoz!wyników!finansowych!Spó ki!na!
lata 2019-2020,!opublikowanych!w!raporcie!bie'"cym!nr!3/2019!w!dniu!15!lutego!2019!roku.!
Zgodnie!z!powy'szymi!danymi!Spó ka!zrealizowa a prognozy!przychodów!ze!sprzeda'y!netto!za!
rok 2019 na poziomie wy'szym o 3,1+!od!prognoz!(które!zak ada y!przychody!ze!sprzeda'y!w!
wysoko#ci!16.901!tys.!z ),!przy! jednoczesnym!podwy'szeniu!kosztów!operacyjnych!o!1,4% w 
stosunku!do!prognozowanych!15.375!tys.!z .! 

Widoczne!ró'nice!pojawiaj"!si$!na!poziomie!realizacji!zysku!EBITDA!i!zysku!netto.!EBITDA!w 
2019!roku!by a!o 20,8% ni'sza!od!danych!prognozowanych!(wst$pnie!Spó ka!zak ada a!poziom!
EBITDA!w!wysoko#ci!2.628!tys.!z ).!Z!kolei!wynik!finansowy!ukszta towa !si$!na!poziomie!ni'szym!
o 34,7% od prognozowanego wyniku netto (Spó ka!zak ada a osi"gni$cie!w!2019!r.!940!tys.!z .!
zysku netto). 

Na prezentowane wyniki finansowe wp yw!mia y przede!wszystkim!pó*niejsze!wprowadzenie!w!
'ycie! zmian! w! stawce! podatku! VAT! na! dost$p! do! publikacji! elektronicznych, opó*nienie! w!
uruchomieniu nowej platformy Legimi 3.0. oraz! brak! uwzgl$dnienia! w! prognozach! kosztów!
programu!motywacyjnego!dla!cz onków!Zarz"du. 

 
2.2. ANALIZA WSKA&NIKOWA 

 
W!poni'szej!tabeli!zaprezentowano!wybrane!wska*niki!ekonomiczne!przedsi$biorstwa: 
 

Wska'nik Wska'nik za rok 2019 Wska'nik za rok 2018 

ROA [%] 4,04% 0,36% 

ROE [%] 22,20% 3,08% 

RENTOWNO#( SPRZEDA)Y BRUTTO [*] 5,27% 1,09% 
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Wska'nik Wska'nik za rok 2019 Wska'nik za rok 2018 

RENTOWNO#( SPRZEDA)Y NETTO [*] 3,52% 0,38% 

P"YNNO#( BIE)!CA [*] 36,58% 55,71% 

P"YNNO#( SZYBKA [*] 35,63% 54,66% 

KAPITA" PRACUJ!CY NETTO [PLN] -764 453 -491 128 

SZYBKO#( #CI!GANIA NALE)NO#CI [dni] 37,75 66,82 

SZYBKO#( SP"ATY ZOBOWI!ZA+ [dni] 55,81 81,47 

SZYBKO#( OBROTU ZAPASÓW [dni] 1,58 2,03 

SZYBKO#( OBROTU MAJ!TKU [ile razy] 1,15 0,95 

POKRYCIE MAJ!TKU TRWA"EGO KAPITA"EM 
W"ASNYM [*] 

30,17% 12,91% 

D"UG NETTO [PLN] 7 944 467 8 886 143 

D&WIGNIA FINANSOWA NETTO [*] 195,87% 1144,54% 

 

Powy'sze!wska*niki!wskazuj",!'e!sytuacja!finansowa!spó ki!uleg a!poprawie i ryzyko!zagro'enia!
kontynuacji!dzia alno#ci!Spó ki!w!aktualnie!trwaj"cym!roku!obrotowym,!tj.!zaczynaj"cym!si$!1!
stycznia 2020 r. zosta o! znacz"co! ograniczone.! Ponadto podejmowane! s"! dalsze! dzia ania!
maj"ce! na! celu! zwi$kszenie! przychodów! operacyjnych! oraz! polepszenie! sytuacji! finansowej!
przedsi$biorstwa,!celem!maksymalizacji!zysków!i!zwi$kszenia!efektywno#ci!ekonomicznej. 

Zarz"d!Spó ki!wskazuje,!'e!Spó ka!ma!utrwalon"!pozycj$!na!rynku! i!rozpoznawaln"!mark$,!z!
któr"!u'ytkownicy!uto'samiaj"!dobr"!jako#&!us ug!i!szerokie!spektrum!interesuj"cych!ich!tre#ci. 
Model abonamentowy pozwala na zdecydowanie lepsze planowanie wyników! finansowych! i!
sytuacji ekonomicznej funkcjonowania!Spó ki!w!d u'szym!okresie. Przede wszystkim jednak dla 
Spó ki! � jako! dzia aj"cej! na! rynku! konsumenckim! � istotne jest istnienie rozproszonego 
akcjonariatu,! w! sk ad! którego! wchodz"! osoby! z! grupy! docelowej! Spó ki,! czyli! osoby!
zainteresowane! bran'"! wydawnicz",! fani! ksi"'ek! i! audiobooków.! Taki! fundament! finansowy!
pozwala! Spó ce! utrzymywa&! sta y! kontakt! z! nabywcami! jej! us ug! i! odpowiada&! na potrzeby i 
sugestie! p yn"ce! od! odbiorców! us ug! przy! jednoczesnym! sta ym! rozwoju! zaplecza 
technologicznego Spó ki. 

 

2.3. WYDARZENIA KLUCZOWE DLA KSZTA"TOWANIA SI, SYTUACJI FINANSOWEJ  

Kluczowym!wydarzeniem!w!zakresie!budowania!struktury!grupy!Legimi!S.A.!by o!pod!koniec!
2019 r. nabycie brakuj"cych!50+!udzia ów!w!Legimi!International!sp.!z!o.o.!Aktualnie!podmiot!
ten jest posiadany wy "cznie!przez!Legimi!S.A.!i!kontynuuje!proces!zapoznawania!z!modelem!
biznesowym! w#ród! osób! znajduj"cych! si$! poza! terytorium! RP.! Obj$cie! kontroli! nad! Legimi!
International! sp.! z! o.o.! powinno! pozwoli&! na! spójniejsze! realizowanie! celów! biznesowych! i!
technologicznych przez Legimi S.A. i Legimi International sp. z o.o. 

Spó ka!skupia!si$!równie'!na!pozyskiwaniu!dodatkowych!aktywów,!planuj"c!w!przysz o#ci!ich!
zintegrowanie! z! podstawowymi! us ugami! Spó ki.! W! 2019! roku zako%czono! proces! nabycia!
niemieckiej!spó ki!Readfy!GmbH!i!rozpocz$to!dzia ania!maj"ce!na!celu!adaptacj$!stosowanych!
przez!Legimi!S.A.!i!Readfy!GmbH!rozwi"za%!biznesowych!i!technologicznych.!Ponadto, w 2019 
roku zako%czono!proces!nabycia!Booklikes!sp.!z!o.o.,!spó ki!b$d"cej!w a#cicielem!globalnego!
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serwisu!zwi"zanego!z!ksi"'kami, przez Legimi International sp. z o.o.,!w!którym!Legimi!S.A., jak 
wspomniano!powy'ej, posiada obecnie 100+!udzia ów. Dzi$ki!tym!podmiotom!mo'liwe!b$dzie!
zaoferowanie!nowych,!unikatowych!rozwi"za%!i!us ug,!które!jeszcze!bardziej!umocni"!pozycj$!
Legimi S.A. na polskim rynku, jak i zintensyfikuj"! dzia ania! zwi"zane! z! ekspansj" na rynku 
niemieckim.  

Spó ka! przewiduje,! 'e! wdro'enie! planów! Spó ki! umo'liwi! dywersyfikacj$! przychodów! i!
nawi"zanie! silniejszych! relacji! z! partnerami! biznesowymi.! Ju'! teraz! Legimi! S.A.! znana! jest! z!
realizowania!akcji!zwi"zanych!z!promocj"!czytelnictwa!z!ró'norodnymi!partnerami,!pe ni"c!tym!
samym!istotn"!rol$!spo eczn".!Spó ka!zaanga'owa a!si$!m.in.!w!darmowe!udost$pnianie!lektur!
szkolnych z poziomu aplikacji Legimi.!Lista!lektur!dost$pna!jest!na!stronie!www.legimi.pl/lektury. 
Analogiczne! us ugi! w! przypadku! podmiotów! konkurencyjnych! mog"! wi"za&! si$! z! op atami.!
Legimi! S.A.! wspó pracuje! te'! z! bibliotekami! dzia aj"cymi! w! Polsce,! daj"c! mo'liwo#&!
zapoznawania! si$! z! ofert"! wydawnicz",! której! w! wersji! tradycyjnej! (papierowej)! te! biblioteki!
posiadaj".! Us uga! ta! jest! bezp atna! dla! czytelników! bibliotek! i! aktywnie! wspiera! promocj$!
czytelnictwa! i! przeciwdzia a! wykluczeniu! kulturalnemu! zw aszcza! w! mniejszych!
miejscowo#ciach.!Stanowi!te'!dobr"!form$!ograniczenia!kosztów!funkcjonowania!biblioteki!przy!
zapewnieniu!realizacji!przez!ni"!celów!statutowych. 

Na!analogicznych!zasadach!jak!w!przypadku!bibliotek!rozwijana!jest!równolegle!wspó praca!z!
firmami.! W! tym! przypadku! firma,! która! wykupuje! dost$p! do! platformy! Legimi,! oferuje! swoim!
pracownikom!dost$p!do!zasobów!Legimi,!jako!pozap acowy!benefit.!W!kolejnych!latach,!Legimi!
chce!rozszerza&!swoj"!obecno#&!w!ramach!segmentu!B2B.!W!szczególno#ci!chce!poszerza&!
wspó prac$! z! firmami,! gdzie! w opinii! Spó ki! drzemie! olbrzymi! potencja ! na! d ugoterminowy!
rozwój. 

Spó ka!� obok!przychodów!od!u'ytkowników!swoich!us ug! � pozyskuje!kapita !niezb$dny!do!
swojego funkcjonowania i rozwoju z emisji akcji i obligacji. Na!dzie%!bilansowy!ko%cz"cy!si$!31!
grudnia 2019 roku, Spó ka! posiada a zobowi"zania! z! tytu u! emisji! obligacji! w! nast$puj"cej!
wysoko#ci (obligacje wymieniono w kolejno#ci!uwzgl$dniaj"cej!termin!ich!wykupu): 

- 271.000!z !z!tytu u!emisji!obligacji!serii!T,!oprocentowanych!w!skali!8,5+!w!skali!roku,!
których!termin!wykupu!up ywa!28!czerwca!2020!r., 

- 2.179.000!z !z!tytu u!emisji!obligacji!serii!W,!oprocentowanych!w!skali!8,5% w skali roku, 
których!termin!wykupu!up ywa!24!wrze#nia!2020!r., 

- 1.500.000!z !z!tytu u!emisji!obligacji!serii!Y,!oprocentowanych!w!skali!8,5+!w!skali!roku,!
których!termin!wykupu!up ywa!13!listopada!2020!r., 

- 2.585.000!z !z!tytu u!emisji!obligacji!serii U, oprocentowanych w skali 9,5% w skali roku, 
których!termin!wykupu!up ywa!10!lipca!2021!r. 

Zgodnie! z! warunkami! emisji! obligacji! serii! W,! w! dniu! 13! marca! 2020! r.! mia ! miejsce!
przedterminowy! wykup! cz$#ci! obligacji! serii! W.! Dokonano! wówczas! wykupu! 10! obligacji, co 
pomniejszy o!warto#&!zobowi"zania!z!tytu u!obligacji!o!kwot$!10!tys.!z !w!stosunku!do!warto#ci!
obligacji przydzielonych. 

Zaspokojenie!roszcze%!zwi"zanych!z!wy'ej!wymienionymi!emisjami!obligacji!odbywa&!si$!b$dzie!
z! przychodów,! jakie! pozyskuje! Spó ka! z! bie'"cej! dzia alno#ci! gospodarczej,! a! tak'e! z!
planowanych!dalszych!emisji!papierów!d u'nych,!w!szczególno#ci!z!obligacji.!Dotychczasowe!
do#wiadczenia!Spó ki!wskazuj",!'e!inwestorzy!� w!szczególno#ci!inwestorzy!indywidualni!� s"!
bardziej!sk onni!nabywa&!papiery!warto#ciowe!Spó ki!o!mniejszym!ryzyku,!tj.!obligacje.!Spó ka!
terminowo! realizuj"c! od! kilku! lat! swoje! zobowi"zania! z! obligacji! stworzy a! grup$! aktywnie!
interesuj"cych!si$!Spó k"!inwestorów,!którzy!sk onni!s"!nabywa&!obligacje!Spó ki.!Jednocze#nie 
Spó ka!przy!ka'dej!emisji!dostarcza!potencjalnym!inwestorom!danych!na!temat!zabezpieczenia!
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obligacji!i!warto#ci!Spó ki,!pozwalaj"c!im!w!sposób!#wiadomy!podj"&!decyzj$!o!nabyciu!papierów!
warto#ciowych!Spó ki.! 

W!celu!usprawnienia!procesu!pozyskiwania!#rodków!z!emisji!obligacji,!w!dniu!6!sierpnia!2019!r.!
Zarz"d!Spó ki!podj" !uchwa $!w!sprawie!ustanowienia!programu!emisji!obligacji!na!lata!2019-
2021, o!  "cznej! warto#ci! nominalnej! wyemitowanych! i! niewykupionych! obligacji!
nieprzekraczaj"cej! 9.000.000,00! z ! w! ka'dym! momencie! trwania! programu.! Uchwa a! okre#la!
jedynie!ogólne!ramy!planowanych!do!2021!roku emisji!obligacji.!Spó ka!planuje!emitowa&!w!tym!
czasie! obligacje! o! terminie! wykupu! mi$dzy! 12! a! 24! miesi"cem! od! dnia! przydzia u! obligacji.!
Dotychczas przeprowadzone emisje!wskazuj",!'e!wyst$puje!niewielkie!ryzyko!braku pozyskania 
#rodków!pieni$'nych!z!emisji!obligacji planowanych na lata 2020 i 2021,!a!Spó ka!cieszy!si$!
uzasadnionym!zainteresowaniem!inwestorów. 

 
3. ZDARZENIA ISTOTNIE WP"YWAJ!CE NA DZIA"ALNO#( JEDNOSTKI- JAKIE 
NAST!PI"Y W ROKU OBROTOWYM- A TAK)E PO JEGO ZAKO+CZENIU- DO DNIA 
ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

W 2019 roku, Spó ka!prowadzi a!dzia ania!maj"ce!na!celu!finalizacj$!przej$cia!Readfy!GmbH.!
Readfy!GmbH!dzia a!na!terytorium Republiki Federalnej Niemiec,!oferuj"c!e-booków!w!modelu!
reklamowym!(u'ytkownicy!mog"!czyta&!e-booki w zamian za wy#wietlane!na!ekranach!reklamy). 
Readfy! GmbH! w! 2019! r.! notowa ! przychody! #rednio! ok.! 10! tys.! euro! miesi$cznie.! W ocenie 
Zarz"du, po "czenie! oferty Readfy (oferta freemium) i Legimi (oferta premium) pozwoli 
zwi$kszy&! potencja ! monetyzacji! bazy! u'ytkowników na rynku niemieckim.! Proces! przej$cia!
Readfy!GmbH!zosta !zako%czony!w!dniu!29!maja!2019!r.!rejestracj"!Legimi!S.A.!jako!jedynego!
wspólnika!Readfy GmbH. Pozwoli!te'!na!zwi$kszenie!liczby!obcoj$zycznych!publikacji!w!ka'dym!
z!tych!krajów. 

Ponadto! w! 2019! r.! Legimi! S.A.! wprowadzi a! now",! zbudowan"! od! podstaw wersj$! aplikacji 
(�Legimi!3.0�),!która!cechuje!si$!zwi$kszon"!wydajno#ci",!nowymi!funkcjami!i!zmienion"!szat"!
graficzn".!Legimi!3.0.!skupia!si$!przede!wszystkim!na!potrzebach!i!wygodzie!u'ytkownika.!W!
nowej! wersji! aplikacji! znacznie! poprawiono! funkcjonalno#&! korzystania! z! biblioteki,! czytania!
ksi"'ek! i! odkrywania! nowych! tytu ów.! Legimi! 3.0.! wyró'nia! si$! nowoczesnym! designem! i!!
wpisuj"cy! si$! w! najnowsze! standardy! bran'y! technologicznej.! Zmiany! zosta y! pozytywnie!
przyj$te! przez! u'ytkowników,! jak! równie'! u atwi y! #wiadczenie! us ugi! przez! Spó k$.! Zmiany!
wprowadzono!w!taki!sposób,!by!odpowiada y!sugestiom!czytelników!kierowanym!do!Spó ki!w!
ostatnim czasie. 

W maju i czerwcu 2019 roku, zako%czone!zosta o!przej$cie!Booklikes!sp.!z!o.o.!przez!Legimi!
International sp. z o.o. Przedmiotem! dzia alno#ci!spó ki! Booklikes sp. z o.o. jest prowadzenie 
platformy opiniotwórczej!dla!mi o#ników!ksi"'ek. 

W grudniu 2019 roku, Spó ka!naby a brakuj"ce 50+!udzia ów!w!Legimi!International!sp.!z!o.o.,!
staj"c! si$! jednocze#nie! jedynym! w a#cicielem! tej! spó ki.! Dzi$ki! temu! jest! w! stanie! wzmocni&!
realizacj$!modelu!biznesowego!na!rynku niemieckim. 

Na podstawie wst$pnych!danych!za!2019!roku, w!raporcie!bie'"cym!nr!1/2020!z!dnia!5!lutego!
2020 roku,!Spó ka!dokona a!aktualizacji!prognozy!wyników!finansowych!na rok 2020.  Na ich 
podstawie!Zarz"d!zak ada!osi"gni$cie!nast$puj"cych!wyników!finansowych!w!roku!2020: 

- przychody!ze!sprzeda'y!netto:!24.910!tys.!z ; 
- koszty!dzia alno#ci!operacyjnej:!21.635!tys.!z ; 
- EBITDA:!4.601!tys.!z ; 
- zysk!netto:!2.568!tys.!z . 
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Powy'sza! prognoza! nie! podlega a! badaniu! przez! bieg ego! rewidenta! i! dotyczy! wy "cznie!
dzia alno#ci!spó ki!Legimi!S.A.!na!rynku!polskim,!oraz!kszta towana!by a!przed!zaistnieniem!stanu!
zagro'enia!epidemicznego!oraz!stanu!epidemii,!wskutek!pojawienia!si$!masowych!zachorowa%!
na koronawirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).!D ugotrwa e!utrzymywanie!si$!zagro'enia!ze!strony!
koronawirusa! z! pewno#ci"! istotnie! wp ynie! na! funkcjonowanie! polskiej! gospodarki,! w! tym! na!
tempo!rozwoju!i!funkcjonowania!Spó ki.!Pandemia!koronawirusa!ma!zarówno!pozytywne,!jak!i!
negatywne! aspekty! wp ywu! na! funkcjonowanie! Spó ki.! Zagadnienie! wp ywu! epidemii! na!
funkcjonowanie!Spó ki!umówiono!w!sekcji! ryzyk.!W!zwi"zku!z!brakiem!mo'liwo#ci!okre#lenia!
d ugo#ci! trwania! pandemii,! obecnie! jest! zbyt! wcze#nie,! by! oceni&! wp yw! wi$kszego!
zainteresowania,!oraz!zwi$kszonych!kosztów!zakupu!tre#ci!na!kszta towanie!si$!wyników!Spó ki!
w!d u'szym!terminie. 

W!raporcie!bie'"cym!nr!1/2020,!Spó ka!podtrzyma a!równie'!g ówne!cele!strategiczne,!które!
wchodzi y!w!sk ad!prognozy!finansowej!przyj$tej!w!dniu!21!maja 2018 roku i publikowanej w 
raporcie!nr!14/2018,!!a!która!zosta a!zaktualizowana!w!dniu!15!lutego!2019!roku.!Jednak'e,!ze!
wzgl$du!na!widoczn",!stale!poprawiaj"c"!si$!sytuacj$!finansow",!zamiarem!Spó ki!na!rok!2020!
jest! sukcesywne! intensyfikowanie! dzia alno#ci! na! rynku! niemieckim! poprzez! swoje! spó ki!
zale'ne,!tj.!spó k$!Legimi!International,!prowadz"c"!serwis!Legimi.de,!oraz!przej$t"!w!2019!roku!
spó k$!Readfy!GmbH. 

Warto!odnotowa&,!i'!na!pocz"tku!2020!roku!spó ka!wprowadzi a!sprzeda'!publikacji!w!formie!
tradycyjnej!(ksi"'kowej),!w!ograniczonym!zakresie,!tj.!g ównie!dla!dotychczasowych!abonentów!
Legimi,!w!ramach!rozbudowania!programu!lojalno#ciowego,!tzw.!�mola!ksi"'kowego�. Dodanie 
do!us ugi!abonamentu!na!ebooki! i!audiobooki!mo'liwo#&!preferencyjnego!kupowania!ksi"'ek!
papierowych!to!kolejny!etap!tworzenia!przez!Legimi!kompleksowej!us ugi,!adresowanej!do!grupy!
najcz$#ciej!czytaj"cych!osób,!b$d"cej!jednocze#nie!najbardziej!skor"!do!wydawania!pieni$dzy!
na!ksi"'ki,!niezale'nie!od!formatu. 

 
4. PRZEWIDYWANIA DOTYCZ!CE ROZWOJU SPÓ"KI 

Realizowana konsekwentnie polityka dynamicznego rozwoju! Spó ki! oraz! zwi$kszania 
przychodów! skutkowa a! osi"gni$ciem! zysku! netto! w! 2019! r.! przy! jednoczesnych! sta ych!
nak adach!na!rozwój!us ug,!zwi$kszanie!wspó pracy!z!partnerami! (co!skutkuje rozszerzaniem 
liczby!ksi"'ek!dost$pnych!w!bazie,!jak!równie'!klientów!instytucjonalnych,!takich!jak!biblioteki)!
oraz!wzrostem!#wiadomo#ci!marki!oraz!redefinicj"!modelu!biznesowego!za!granic".!Pozwala!to!
ograniczy&!ryzyko!prowadzenia!dzia alno#ci,!a!pozytywne efekty realizowanej strategii rozwoju 
obejmuj"!aktualny!i!przewidywany!wzrost!i!dywersyfikacj$!*róde !przychodów. 

Plany!Legimi!S.A.!zak adaj"!w!2020!r.! dalsz"!orientacj$!na rynku polskim, przy jednoczesnej 
dalszej!aktywno#ci!na!rynku!niemieckim.!Istotnym!celem!jest!dalszy!rozwój!platformy!Legimi!3.0!
i!rozwój!zwi"zanych!z!tym!us ug!i!modeli!sprzeda'y!(m.in.!�e-czytnik!za!1!PLN!/!1!EUR�)!na!rynku!
polskim i niemieckim.  

Spó ka!pod!koniec!2019!r.!z o'y a!wniosek!o!wprowadzenie!jej!akcji serii A, B, C, F i G do obrotu 
w! alternatywnym! systemie! obrotu! NewConnect.! Spó ka! uzyska a! uwagi! ze! strony! Gie dy!
Papierów! Warto#ciowych! S.A.,! na! które! odpowiedzia a,! prezentuj"c! sposób! rozwi"zania! tych!
uwag.!Na!tak!sformu owane!pismo!GPW!S.A.!odpowiedzia a!pozytywnie,!wskazuj"c!brak!uwag!
do!zaplanowanego!modelu!dzia ania.!Aktualnie!Zarz"d!Spó ki!przygotowuje!si$!do!wdro'enia!
tego! planu! w! 'ycie! i! zapoznania! z! nim! akcjonariuszy! Spó ki.! Spó ka! przewiduje,! 'e! realizacja!
planu!nie!powinna!zaj"&!wi$cej!ni'!4-5!miesi$cy. 

Spó ka! przewiduje! kontynuowanie! finansowanie! swojej! dzia alno#ci! poprzez! emisj$! papierów!
warto#ciowych!(w!szczególno#ci!obligacji). 
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5. WA)NIEJSZE OSI!GNI,CIA W DZIEDZINIE BADA+ I ROZWOJU 

Spó ka!stale!rozwija!swój!system!informatyczny!oraz!posiadan"!w asno#&!intelektualn".!W!2019!
r.!oddano!do!u'ytku!istotnie!zmodyfikowan"!wersj$!platformy (�Legimi!3.0�). 

Spó ka!w!2019!r.!efektywnie!wdro'y a!model!pracy!w!ramach!Scrum!w!ramach!podejmowanych!
przez!siebie!dzia a%!informatycznych.!Wdro'enie!modelu!pracy!przynios o!oczekiwane!korzy#ci,!
zwi$kszaj"c!wydajno#&!pracowników!i!polepszaj"c!kontrol$!realizowanych!projektów!i!zada%. 

 
6. INFORMACJE DOTYCZ!CE NABYCIA AKCJI W"ASNYCH 

Spó ka!nie!nabywa a!akcji w asnych. 

 
7. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTK, ODDZIA"ACH /ZAK"ADACH4 

Spó ka!nie!posiada!w asnych!oddzia ów!lub!zak adów. 

 
8. PERSPEKTYWY ROZWOJU ORAZ ZAGRO)ENIA 

 
Poni'ej! przedstawione! zosta y! kluczowe! czynniki! mog"ce! mie&! wp yw! na! rozwój! dzia alno#ci!
Legimi!S.A.!w!przysz o#ci.!Zarz"d!na!bie'"co!monitoruje!i!analizuje!wp yw!tych!czynników!na!
bie'"c"!i!przysz "!dzia alno#&!Spó ki. 
 
Stale rosn:cy rynek publikacji elektronicznych 

Sytuacja! finansowa! Spó ki! jest! silnie! skorelowana! z! ogóln"! koniunktur"! na! rynku! publikacji!
elektronicznych.!Jak!wskazuj"!eksperci,!rynek!e-ksi"'ek!w!Polsce!ro#nie!#rednio!ok.!50+!rok!do!
roku. Prezentowane!od!kilku!lat!stale!utrzymuj"ce!si$!tempo!wzrostu!Legimi!na!poziomie!powy'ej!
60% r/r, stawiaj"!Legimi w gronie wiod"cych graczy na rynku e-booków, co wymusza na Legimi 
konieczno#&!sta ego!rozwoju!nowych!rozwi"za%!technologicznych, kszta tuj"cych!ten!rynek.!Jest!
to! osi"gane poprzez! sta e! udoskonalania! swojej! platformy! oraz! rozbudowywanie! oferty!
dost$pnych! tre#ci.! W! najbli'szych! latach! zak ada! si$! utrzymanie! tempa! wzrostu! Legimi! na!
poziomach! powy'ej! 50+! r/r! i! utrzymanie! pozycji! dominuj"cego! gracza! na! rynku! publikacji!
elektronicznych, a potencjalne!pojawienie!si$!nowych!graczy!powinno!pozytywnie!wp yn"&!na!
utrzymanie!bardzo!dobrej!koniunktury!w!tej!bran'y. 

Innowacyjne rozwi:zania technologiczne 

Spó ka!jest!pionierem modelu abonamentowego i!jest!jedn"!z!firm!kreuj"cych!rozwój!bran'y!e-
booków.! Fakt! ten poci"ga! za! sob"! konieczno#&! sta ego! rozwoju! nowych,! innowacyjnych!
rozwi"za%!technologicznych.!Us ugi!Legimi!dost$pne!s"!na!ró'norodnych!urz"dzeniach!(tablety,!
e-czytniki!(w!tym!Kindle�),!smartfony,!komputery),!a!tak'e!w!ró'nych!systemach operacyjnych. 
Legimi!jest!równie'!autorem!innowacyjnej!us ugi!naprzemiennego!czytania!i!s uchania!ksi"'ek!
(synchrobooki).!Dzi$ki!tej!funkcji,!u'ytkownicy!aplikacji!Legimi,!mog"!prze "cza&!si$!ze!s uchania!
na!czytanie!i!na!odwrót!w!dowolnym!momencie.!Technologia!ta!umo'liwia!tak'e!synchronizacj$!
ostatniej! przeczytanej! strony,! zak adek! i! notatek! na! wszystkich! urz"dzeniach,! dzi$ki! czemu!
zawsze!mo'na!zacz"&!dok adnie!od!momentu,!gdzie!si$!ostatnio!sko%czy o. 

Aplikacja!Legimi!jest!dost$pna!na!wszystkich!urz"dzeniach!przeno#nych!i!wszystkich!systemach!
operacyjnych,! a! dzi$ki! platformie! internetowej,! Spó ka! oferuje!  atwy! dost$p! do! ebooków! 24!
godziny!na!dob$!przez!7!dni!w!tygodniu. 

W! 2019! r.! Legimi! zako%czy o! wdro'enie! nowych! funkcjonalno#ci! oraz! szaty! graficznej! us ug!
Legimi! (pod! nazw"! robocz"! �Legimi! 3.0�).! Legimi! 3.0.! skupia! si$! przede! wszystkim! na!
potrzebach! i! wygodzie! u'ytkownika.! Przede! wszystkim,! zosta a! poprawiona! funkcjonalno#&!
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korzystania!z!biblioteki,!czytania!ksi"'ek!i!odkrywania!nowych!tytu ów.!Legimi!3.0.!wyró'nia!si$!
nowoczesnym!designem,!wpisuj"cy!si$!w!najnowsze!standardy!bran'y!technologicznej.! 

Mimo,! i'! wiele! rozwi"za%! Spó ki! jest! innowacyjnych,! to! istnieje! ryzyko,! 'e! Spó ka! nie! b$dzie!
nad"'a a!za!zmianami!technologicznymi!i!dostosowywaniem!swojej platformy oraz aplikacji do 
nowych! standardów! i! oczekiwa%! u'ytkowników.! Ponadto,! wprowadzenie! nowych! rozwi"za%!
technologicznych! mo'e! wi"za&! si$! ze! zwi$kszeniem! nak adów! inwestycyjnych! oraz!
konieczno#ci"!pozyskania!przez!Emitenta!dodatkowych!#rodków!na!ich sfinansowanie.  

Firma!w!ca o#ci!polega!na!dystrybucji!cyfrowej!swojej!us ugi!na!systemy!operacyjne!iOS!(Apple),!
Android! (Google)! czy! Windows! (Microsoft).! Regulaminy! i! polityk$! dystrybucji! narzucaj"!
w a#ciciele! tych! platform.! Istnieje! ryzyko! wprowadzenia! zmian,! które! b$d"! mia y! negatywny!
wp yw!na!mar'e!czy!inne!ograniczenia!dystrybucji. 

Dzi$ki!wdro'eniu!innowacyjnych!zmian!zak ada!si$,!i'!Legimi!b$dzie!w!stanie!jeszcze!bardziej!
podnie#&!poziom!satysfakcji!klienta,!jego!lojalno#&!oraz!poziom!konwersji!nowych!u'ytkowników.!
Ma!to!wp yn"&!na!jeszcze!szybsze!pozyskiwanie!nowych!abonentów!oraz!na!dynamiczny!wzrost!
przychodów.! 

Ekspansja zagraniczna 

Platforma Legimi jest obecnie dost$pna! zarówno! na! rynku! polskim! (legimi.pl)! jak! i,! od!
pa*dziernika 2016 roku, na rynku! niemieckim! (legimi.de).! Spó ka! ! prowadzi! ekspansj$!
zagraniczn"!poprzez!swoj"!spó k$!zale'n",!tj.!Legimi!International!sp.!z!o.o.!a!tak'e!od!niedawna!
poprzez!spó k$!Readfy!GmbH.! 

Z! uwagi! na! modyfikacj$! strategii! rozwoju,! przyj$t"! w! maju! 2018! roku,! aktualnie! rozwój!
dzia alno#ci!Spó ki!w!Niemczech!jest!uzale'niony!od!pozyskiwanych!lub!wygospodarowanych!
przez! Spó k$! #rodków! na! jej! sfinansowanie.! Mimo! i',! w! zwi"zku! z! powy'szym! dzia alno#&! na!
rynku! niemieckim! jest! do! pewnego! stopnia! ograniczona,! Spó ka! nie! zaniecha a! ani! nie!
zaprzesta a! prowadzenia! dzia alno#ci! na! rynku! niemieckim! i! aktualnie! nie! ma! planów! takiego!
zaniechania!lub!zaprzestania!dzia alno#ci!na!tym!rynku.!Wr$cz!przeciwnie  - Spó ka!sukcesywnie!
podejmuje! dzia ania,! które! maj"! na! celu! prowadzenie! dzia alno#ci! w! pe nym,! zak adanym!
zakresie. Jedyn"!z!takich!czynno#ci!by o!w a#nie!nabycie 100+!udzia ów!w!niemieckiej!spó ki!
Readfy GmbH,!która!jest!pionierem!modelu!freemium!w!bran'y!e-booków.  

Plany!Legimi!S.A.!zak adaj"!stopniowe!poszerzanie!aktywno#ci na!rynku!niemieckim.!Przej$cie!
niemieckiego! podmiotu! ma! poprawi&! si $! negocjacyjn"! w! relacjach! z! wydawcami! na! tamtym!
rynku,! a! tak'e! powi$kszy&! ofert$! #wiadczonych! us ug.! Zak ada! si$! równie'! cz$#ciowe!
zmigrowanie!u'ytkowników!Readfy!na!us ugi!premium!na!platformie legimi.de.  

Przyk ad! rynku! niemieckiego! pokazuje,! 'e! model! biznesowy! Legimi,! ma! ogromny! potencja !
rozwoju!tak'e!na!innych!rynkach!poza!Polsk".!Zamiarem!Spó ki!jest!dalszy!rozwój!dzia alno#ci!
na!rynku!niemieckim,!a!tak'e!rozwa'enie!mo'liwo#ci!wej#cia!na!nowe!rynki!w!przysz o#ci. 

Rozwój segmentu B2B 

Od!ponad!dwóch!lat!Legimi!systematycznie!rozwija!wspó prac$!z!bibliotekami,!która!obejmuje!
sprzeda',! w! formie! abonamentu,! dost$pu! do! tysi$cy! ebooków.! W! ramach! abonamentu,!
biblioteka uzyskuje limit stron do!wykorzystania,!które!samodzielnie!rozdysponowuje!pomi$dzy!
swoich!czytelników.!Dzi$ki!modelowi!abonamentowemu,!czytelnik!biblioteczny!mo'e!korzysta&!
z!pe nej!bazy!Legimi,!obejmuj"cej!obecnie!ponad!60!tys.!tytu ów,!a!nie!tylko!z!pozycji!fizycznie!
posiadanych! przez! bibliotek$! i! b$d"cych! w! danym! momencie! na! pó ce.! Z! powy'szej! oferty!
Spó ki!skorzysta o!ju'!ponad!200!bibliotek!w!Polsce. 
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Na!analogicznych!zasadach!rozwijana!jest!wspó praca!z!firmami.!W!tym!przypadku!firma,!która!
wykupuje!dost$p!do!platformy!Legimi,!oferuje!swoim!pracownikom!dost$p!do!zasobów!Legimi,!
jako!pozap acowy!benefit. 

W! kolejnych! latach,! Legimi! chce! rozszerza&! swoj"! obecno#&! w! ramach! segmentu! B2B.! W!
szczególno#ci! chce! poszerza&! wspó prac$! z! firmami,! gdzie! w! opinii! Spó ki! drzemie! olbrzymi!
potencja !na!d ugoterminowy!rozwój. 

Finansowanie dzia;alno%ci i p;ynno%< finansowa 

Dynamiczny! rozwój! spó ki! poci"ga! za! sob"! konieczno#&! ponoszenia! istotnych! nak adów!
finansowych. Od!kilku! lat,!obok!przychodów!z!prowadzonej!dzia alno#ci!gospodarczej,!emisja!
akcji! i! obligacji! stanowi! jedno! z! podstawowych! *róde ! finansowania! dzia alno#ci! Spó ki! i! jej!
rozwoju. W!ci"gu!tych!kilku! lat,!spó ka!wyemitowa a!ponad!20!serii!obligacji!na!  "czn"!kwot$!
ponad!22!mln!PLN,!z!czego!do!sp aty!pozostaje!na!dzie%!sporz"dzenia!niniejszego raportu 6,5 
mln PLN. Spó ka!na!bie'"co!monitoruje!sytuacj$!p ynno#ciow",!podejmuj"c!niezb$dne!kroki!dla!
zachowania! stabilno#ci! finansowej.! W!kolejnych! latach,! Spó ka! b$dzie! kontynuowa&! strategi$!
pozyskiwania!zewn$trznych!*róde !finansowania!dzia alno#ci,!zarówno!w!postaci!finansowania 
d u'nego! jak! i! akcyjnego.! W! zakresie! finansowania! d u'nego,! spó ka! b$dzie! d"'y&! do!
zwi$kszenia!roli!finansowania!d ugoterminowego,!aby!wzmocni&!swoj"!struktur$!bilansow". 

Spó ka! planuje! dokonywa&! sukcesywnego! wykupu! obligacji! ze! #rodków! z! dzia alno#ci!
operacyjnej.!Przy!czym!zmniejszone!wp ywy!od!zak adanych!z!dzia alno#ci!operacyjnej!Spó ka!
zamierza!pokry&!poprzez!kolejne!emisje!papierów!warto#ciowych,!co!wi"'e!si$!z!potencjalnym!
ryzykiem niepozyskania w drodze tych emisji zak adanej!przez!Spó k$!sumy!#rodków, a przez to 
mo'e!powodowa&!opó*nienia w!realizacji!przedsi$wzi$&!i!spadek dynamiki rozwoju Spó ki.  

W!celu!usprawnienia!procesu!emisji!obligacji!oraz!dla!zachowania!przejrzysto#ci!informacyjnej,!
w!sierpniu!2019!roku,!Zarz"d!Emitenta!uchwali !program emisji obligacji na lata 2019-2021 o 
 "cznej! warto#ci! nominalnej! wyemitowanych! i! niewykupionych! obligacji! nieprzekraczaj"cej!
9.000.000,00!PLN!w!ka'dym!momencie!trwania!programu.! 

Wycena! zabezpieczenia! obligacji! emitowanych! przez! Spó k$! odbywa! si$! ka'dorazowo! z!
udzia em! niezale'nego! podmiotu! wyceniaj"cego,! który! uwzgl$dnia! warto#&! umów!
abonamentowych!zawartych!przez!u'ytkowników!i!tych,!w!przypadku!których!jest!co!najmniej!
miesi$czny! okres! wypowiedzenia.! Na! tej! podstawie! ustalana! jest! warto#&! godziwa, 
uwzgl$dniaj"ca! mo'liwe! dyskonto! i! szacowan"! migracj$! u'ytkowników.! W! rezultacie!
przedmiotem! zabezpieczenia! s"! bie'"ce! i! przysz e! przychody! Spó ki,! które! zazwyczaj!
kilkukrotnie! w! ci"gu! roku! s"! weryfikowane.! Dzi$ki! temu! Spó ka! otrzymuje! od! niezale'nego!
podmiotu! informacje! o! warto#ci! godziwej! zabezpiecze%! obligacji.! Spó ka! uwzgl$dnia! te!
informacje! na!bie'"co! analizuj"c!swoj"!sytuacj$! finansow"! i! stan! maj"tku! Spó ki,! a! to! z! kolei!
przek ada! si$! na! decyzje! podejmowane! przez! Spó k$,! w! tym! w! zakresie! przewidywanych 
przep ywów!pieni$'nych.!W!rezultacie!Spó ka!ma!mo'liwo#&!sta ej!oceny!mo'liwo#ci!krótko- i 
d ugoterminowej! obs ugi! zad u'enia.! Przyj$ty! model! zarz"dzania! ryzykiem! finansowym!
nakierowany!jest!na!wykluczenie!lub!ograniczenie!negatywnych!efektów!tego!ryzyka i!stopniow"!
popraw$!wska*ników!dzia alno#ci!gospodarczej!Spó ki.! 

Ryzyko! zwi"zane! z! wp ywem! niepozyskania! zak adanej! przez! Spó k$! kwoty! w! drodze! emisji!
papierów!warto#ciowych!zmniejszane!jest!poprzez!mo'liwo#&!udzielenia!Spó ce!po'yczki!przez!
cz onków!organów!Spó ki.!W!drodze!zawieranych!z!nimi!po'yczek,!potr"cenia!wynagrodzenia!
funkcyjnego!lub!obj$cia!przez!nich!obligacji!Spó ki,!Spó ka!otrzymuje!niezb$dny!kapita ,!który!
mo'e! wykorzysta&! m.in.! na! realizacj$! celu! emisji! danych! papierów! warto#ciowych.! Warunki 
dostarczenia!w!ten!sposób!kapita u!Spó ce!nie!ró'ni"!si$!istotnie!od!rynkowych!lub!od!warunków,!
na!bazie!których!pozosta e!obligacje!obejmuj"!pozostali!obligatariusze.!Wskutek!zaplanowanego!
na 2020 r. i kolejne lata ograniczenia roli! emisji! papierów! warto#ciowych! na! funkcjonowanie!
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Spó ki,! ryzyko! to! b$dzie! sukcesywnie! zmniejszane,! a! Spó ka! zamierza! te'! ograniczy&!
posi kowanie wy'ej!wymienionymi!#rodkami!pozyskania!kapita u. 

Aktualna! sytuacja! na! rynku! obligacji,! zwi"zana! z! epidemi"! COVID-19 (SARS-CoV-2), mo'e!
zniech$ci&! do! podejmowania! dzia a%! inwestycyjnych! wielu! inwestorów! indywidualnych.!
Jednocze#nie! ci,! którzy! sk onni! s"! inwestowa&,! wykazywa&! mog"! wi$ksze! zainteresowanie!
papierami! warto#ciowymi! o! mniejszym! ryzyku,! do! jakich! nale'"! obligacje.! Na! tej! podstawie 
Spó ka! zak ada,! 'e! jej! emisje! obligacji! powinny! wzbudzi&! zainteresowanie! inwestorów.!
Czynnikiem! zach$caj"cym! do! obj$cia! papierów! warto#ciowych! Spó ki! mo'e! by&! te'! fakt,! 'e!
Spó ka! dzia a! w! sektorze! Digital! Services! /! Customer�s! Goods! (us ug! cyfrowych! /! dóbr!
konsumenckich),!a!te!notuj"!wzrost!wyceny!i!zainteresowania!w!okresie!epidemii,!która!wymusi a!
reorientacj$! niektórych! praktyk! 'yciowych! na! bardziej! zdigitalizowane! i! uwzgl$dniaj"ce!
nowoczesne!technologie.!Dla!wielu!osób!podmioty!z!tych!bran'!(takie jak!Legimi!S.A.)!mog"!sta&!
si$!podstawowym!narz$dziem!zaspokajania!potrzeb!spo ecznych,!naukowych!i!kulturalnych,!co!
sk oni&!mo'e!te!osoby!nie!tylko!do!nabywania!us ug!i!produktów!Spó ki,!ale!tak'e!inwestowania!
w!jej!papiery!warto#ciowe. 

Ryzyko!zak óce%!przep ywów!#rodków!pieni$'nych!i!utraty!p ynno#ci!finansowej!minimalizowane!
jest! poprzez! bie'"ce! monitorowanie! poziomu! zad u'enia.! Spó ka! przeciwdzia a! temu! ryzyku!
poprzez!odpowiednie!kszta towanie!i!planowanie!cykli!rotacji!nale'no#ci!i!zobowi"za%.!Spó ka!
podejmuje!równie'!dzia ania!maj"ce!na!celu!zapewnienie!#rodków!pieni$'nych!przed!terminami!
wykupu! lub! p atno#ci! odsetek! od! emitowanych! przez! Spó k$! obligacji.! Z! uwagi! na!
wykorzystywanie! przez! u'ytkowników! systemów! automatycznego! pobierania! p atno#ci! przy!
dokonywaniu!op at!za!#wiadczone!przez!Legimi!us ugi,!a!dostarczenie!tre#ci!cyfrowych!odbywa!
si$!zazwyczaj!po!dokonaniu!p atno#ci!przez!klienta,!ryzyko!to!jest!ni'sze!ni'!w!przypadku!obrotu!
on-line!towarami!lub!us ugami,!gdzie!p atno#&!nast$puje!po!wydaniu!produktu. 

Ryzyko! stopy! procentowej! zwi"zane! jest! z! mo'liwo#ci"! zmiany! stóp! procentowych,! których!
fluktuacja!bezpo#rednio!lub!po#rednio!wp ywa!na!mo'liwo#ci!finansowania!dzia alno#ci!Spó ki!
przez kredyty bankowe lub obligacje. Aktualna sytuacja ekonomiczna zwi"zana! z! pandemi"!
mo'e!zach$ca&!stosowne!organy!do!obni'enia!stóp!procentowych,!a!tym!samym!zredukowania!
obci"'enia!zwi"zanego!z!oprocentowanymi!zobowi"zaniami!Spó ki.  

Legimi!prowadzi!dzia alno#&!nie!tylko!na!polskim!rynku,!ale!tak'e!na!rynku!niemieckim, poprzez 
spó ki!powi"zane. Na rynku niemieckim sprzeda'!prowadzona jest w walucie Euro,!w!zwi"zku!z!
tym spó ki!powi"zane!nara'one!s"!na zmiany tego kursu. Niekorzystne zmiany kursu Euro, nie 
prowadz"!bezpo#rednio!do!zmniejszenia!przychodów ze sprzeda'y!produktów,!wyra'onych!w!
walucie EUR, na rynku niemieckim!w!spó kach!powi"zanych,!ale!po#rednio!mo'e!prowadzi&!do!!
zmniejszenia!przychodów!dla!Spó ki!tytu em!op at!franczyzowych!od!podmiotów!zale'nych. 

Debiut Spó;ki na rynku NewConnect 

Spó ka! prowadzi! dzia ania! maj"ce! na! celu! przeprowadzenie debiutu! gie dowego! na! rynku!
NewConnect. W!tym!celu!zosta !z o'ony!wniosek!do!GPW!i!trawa!obecnie!procedura!maj"ca!na!
celu!wprowadzenie!akcji!do!obrotu.!Na!moment!sporz"dzenia!niniejszego!sprawozdania,!Spó ka!
zako%czy a! dzia ania! zwi"zane! z dematerializacj"! w! Krajowym! Rejestrze! Papierów!
Warto#ciowych! akcji serii B, C i G oraz! prowadzone! s"! dzia ania! maj"ce! doprowadzi&! do!
dematerializacji akcji serii A i F.  

Celem! wprowadzenia! akcji! spó ki! do! obrotu! na! rynku! alternatywnym jest budowa stabilnych 
relacji! inwestorskich! i! systematyczne! budowanie! wizerunku! wiarygodnej,! stabilnej,! dojrza ej! i!
dobrze!zarz"dzanej!spó ki.!W!d u'szym!terminie!cechy!te!maj"!si$!prze o'y&!na!odblokowanie!
dodatkowych!mo'liwo#ci!pozyskiwania!finansowania!na!szybszy!rozwój!w!kolejnych!latach. 

Jako!element!poprzedzaj"cy!debiut!gie dowy,!Spó ka!prowadzi a!proces!wprowadzenia!obligacji!
serii! J! Spó ki! na! Catalyst,! a! tak'e! planuje! w! niedalekiej! przysz o#ci! wprowadzi&! na! Catalyst!
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obligacje serii U. W zwi"zku! z! powy'szym,! Spó ka! od! blisko! dwóch! lat! posiada! dost$p! do!
systemu ESPI i podlega procedurom raportowania, dostarczania informacji na temat 
funkcjonowania!Spó ki!oraz!przestrzega!zasad!zachowania!bezpiecze%stwa!i!interesów!swoich!
akcjonariuszy i obligatariuszy. 

Zmiany stawki VAT na e-booki i audiobooki 

Wraz!z!pocz"tkiem!listopada!2019!roku, nast"pi a!obni'ka!stawki!VAT!na!dost$p!do!e-booków!i 
innych publikacji elektronicznych z 23% na 5%. Zmiana ta zaowocowa a! zwi$kszeniem!
przychodów!netto Spó ki. Jednocze#nie!pojawi o!si$!ryzyko!zwi"zane!z!ewentualnym b $dnym 
zakwalifikowaniem stawki VAT przez Legimi S.A. co mo'e! skutkowa&! negatywnymi! dla! niej!
dzia aniami!ze!strony!organów!podatkowych. 

Pod koniec kwietnia 2020 r.! pojawi y! si$! informacje! medialne,! i'! planowane! jest! wyst"pienie!
przez!rz"d!RP!do!Komisji!Europejskiej!z!wnioskiem!o!obni'enie!stawki!VAT!do!0+!na!ksi"'ki!w!
formie! tradycyjnej! (papierowe).! Wyra'enie! zgody! na! tak"! zmian$! opodatkowania! publikacji!
papierowych!skutkowa&!mo'e!zwi$kszonym!zainteresowaniem!t"!form"!publikacji!kosztem!e-
booków!i!audiobooków.!Spó ka!nie!jest!w!stanie!wp yn"&!na!wyst"pienie!tego!ryzyka,!niemniej!
wskazuje,! 'e! dotychczasow"! praktyk"! organów! wspólnotowych! by o! d"'enie! do! zrównania!
statusu!ksi"'ek!niezale'nie!od!ich!formy.!Odpowiada!to!za o'eniom,!i'!ksi"'ka!� niezale'nie!od!
tego,! czy! przyjmuje! form$! tradycyjn",! czy! cyfrow"! � zaspokaja! te! same! potrzeby! spo eczno-
kulturalne.!Spó ka!w!2020!r.!w!ograniczonym!zakresie!rozpocz$ a!te'!sprzeda'!ksi"'ek!w!formie!
papierowej.! Na! chwil$! obecn"! oferta! ta! dost$pna! jest! przede! wszystkim! do! osób! aktywnie!
korzystaj"cych!z!publikacji!elektronicznych!w!ramach!us ug!Legimi,!dla!których!nabycie!ksi"'ki!
w!formie!papierowej!mo'e!by&!bardziej!konkurencyjne!ni' nabywanie ich od innego podmiotu. 

Przetwarzanie danych osobowych 

W! zwi"zku! z! charakterem! prowadzonej! dzia alno#ci,! Legimi! S.A.! przetwarza! dane! osobowe!
swoich!klientów.!W!celu!zabezpieczenia!ich!przed!niekontrolowanym!ujawnieniem!i!nara'eniem!
spó ki! na! zwi"zane! z! tym! mo'liwe! reperkusje! finansowe,! Spó ka! przystosowa a! procedury!
przetwarzania! danych! osobowych,! by! odpowiada y! one! powszechnie! obowi"zuj"cym! na!
terytorium!RP!przepisom!prawa!w!tym!zakresie,!w!szczególno#ci!z!rozporz"dzeniem!Parlamentu!
Europejskiego! i! Rady! (UE)! 2016/679! z! dnia! 27! kwietnia! 2016! r.! w! sprawie! ochrony! osób!
fizycznych!w!zwi"zku!z!przetwarzaniem!danych!osobowych!i!w!sprawie!swobodnego!przep ywu!
takich danych (RODO). 

Wp;yw pandemii COVID-19 oraz dzia;ania prewencyjne 

Stosownie!do!zalece%!Komisji!Nadzoru!Finansowego!oraz!o#wiadczenia!Europejskiego!Urz$du!
Nadzoru! Gie d! i! Papierów! Warto#ciowych! (ESMA),! spó ka! niezw ocznie! po! podj$ciu! przez 
polskie! w adze! pierwszych! dzia a%! maj"cych! na! celu! ograniczenie! rozwój! epidemii,! podda a!
analizie! potencjalny! wp yw! pandemii! COVID-19 na jej wyniki finansowe i funkcjonowanie. 
Podsumowanie! analizy! opublikowano! w! raporcie! bie'"cym! nr! 2/2020! z! 17! marca! 2020! r.,! w!
którym!wskazano,!'e!pandemia!wówczas!nie!mia a!negatywnego!wp ywu!na!sytuacj$ finansow"!
Legimi! S.A.! Jednocze#nie! spó ka! w! ci"gu! kilku! dni,! podczas! których! wiele! osób! przesta o!
opuszcza&! swoje! domostwa,! odnotowa a! znaczny,! blisko! dwukrotny,! wzrost! liczb! aktywacji!
darmowego!okresu!próbnego!abonamentu!w!odniesieniu!do!#redniej!liczby!aktywacji przed 12 
marca 2020 r. 

Spó ka! wskazuje,! 'e! wskutek pandemii, dostrze'ony! zosta ! istotny! wzrost! konsumpcji! tre#ci!
przez! u'ytkowników.! Odpowiada! to! ogólnym! trendom! rynkowym! i! kulturowym,! które!
zaowocowa y! m.in.! takimi! zjawiskami! jak! wzrost! korzystania! z! us ug! cyfrowych,! jak! równie'!
zwi$kszone! zainteresowanie! kultur"! i! rozrywk"! dost$pn"! w! sieci! Internet.! Wiele! podmiotów!
komercyjnych!(w!tym!podmioty!prowadz"ce!dzia alno#&!konkurencyjn"!lub!zbli'on"!do!Legimi!
S.A.),! jak! równie'! podmioty! publiczne! (teatry, instytucje kulturalne, galerie sztuki, muzea) 
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rozszerzy y! swoj"! ofert$! o! dost$pne! (tak'e! bezp atnie)! formy! styczno#ci! z! kultur",! sztuk"! i!
rozrywk".! Ponadto! media! poruszy y! to! zagadnienie! i! upowszechni y! wiedz$! na! temat!
bezp atnych! lub! prawie! bezp atnych! tre#ci,! które! mog"! zaspokaja&! potrzeby! kulturalne,!
informacyjne!i!spo eczne!osób,!które!z!ró'nych!wzgl$dów!przesta y!opuszcza&!swoje!domostwa!
lub!istotnie!ograniczy y!ich!opuszczanie.!Okoliczno#&!ta!skutkuje!tym,!i'!pandemia!doprowadzi a!
do!zwi$kszonej!mediatyzacji!styczno#ci!z!kultur",!sztuk"!i!rozrywk".!Na!chwil$!obecn"!nie!mo'na!
ustali&,! na! ile! ten! trend! b$dzie! trwa y.! Wiele! obszarów! kultury! ze! swej! natury! wymaga!
bezpo#redniego!uczestnictwa!odbiorcy,!a!dost$p!zmediatyzowany!(np.!w!formie!cyfrowej)!oraz 
ograniczone! mo'liwo#ci! technologiczne! (specyfika! sprz$tu! komputerowego! czy! g o#ników)!
powoduje,!'e!taka!styczno#&!dla!wielu!u'ytkowników!nie!b$dzie!satysfakcjonuj"ca.!Dotyczy!to!
przede! wszystkim! takich! obszarów! jak! teatr,! balet,! opera,! koncerty! muzyki! klasycznej w 
filharmonii, festiwale muzyczne oraz sztuki plastyczne. 

Spó ka! nie! funkcjonuje! w! wy'ej! wymienionych! bran'ach,! wobec! czego! istnienie! spore!
prawdopodobie%stwo,! 'e! trend! dost$pu! do! publikacji! ksi"'kowych! w! formie! elektronicznej!
b$dzie!trwalszy!ni'!w tych!bran'ach.!Wiele!rodzajów!tre#ci!ksi"'kowych!nie!ró'ni!si$!istotnie!od!
swoich! papierowych! odpowiedników! i! mog"! by&! one! skutecznie! odzwierciedlone! w! formie!
elektronicznej.!W!rezultacie!spó ka!przewiduje,!'e!trend!konsumpcji!tre#ci!w!formie!ebooków!i!
audiobooków,! który! ju'! przed! wybuchem! pandemii,! mia ! charakter! rosn"cy,! zostanie! jedynie!
zintensyfikowany.!Wskaza&!nale'y,!'e!przez!d u'szy!okres!zamkni$te!by y!stacjonarne!punkty!
pozyskiwania!publikacji!ksi"'kowych!takie!jak!ksi$garnie!czy!biblioteki.!W!rezultacie!dost$p!do!
nowych! publikacji! (nieznajduj"cych! si$! dot"d! w! ksi$gozbiorze! czytelnika)! móg ! si$! odbywa&!
praktycznie!wy "cznie!poprzez!pozyskanie!ich!drog"!elektroniczn".!Popularno#&!ró'norodnych!
ofert!dost$pu!do!publikacji!w!formie!elektronicznej!(zarówno!dostrze'ona!przez!Legimi!S.A.,!jak!
i! przez! podmioty! konkurencyjne)! wskazuje,! i'! wiele! osób! nie! tylko! spróbowa o! konsumowa&!
tre#ci!w!formie!cyfrowej,!ale!te'!stara o!si$!zaspokoi&!swoje!potrzeby!kulturalno-spo eczne,!które!
dot"d! zaspokaja o! w! inny! sposób! lub! nie! mia o! czasu! ich! zaspokoi&,! poprzez! zwi$kszenie!
zainteresowania!literatur". 

Zdaniem!Spó ki,!lektura!ksi"'ek!traktowana!jest!powszechnie!jako!forma!rozrywki!i!zaspokajania!
potrzeb!kulturalnych!o!wy'szym!aspekcie!ni'!niektóre!inne!formy,!jak!gry!czy kino. W rezultacie 
wiele!osób,!mog"c!wygospodarowa&!wolny!czas,!mo'e!si$ga&!po!ksi"'ki!jako!realizacj$!�czasu!
dla!siebie�,!form$!samodoskonalenia!si$!i!samorozwoju.! 

Z!ró'nych!szacunków!wynika,!i'!rok!ten!zako%czy&!si$!mo'e!obni'eniem!polskiego!i!globalnego 
PKB,! jak! równie'! znacz"cym! wzrostem! bezrobocia.! Mo'e! te'! skutkowa&! obni'eniem!
(przynajmniej! okresowym)! ogólnych! przychodów! gospodarstw! domowych,! a! wi$c!
konieczno#ci"! reasumpcji! przez! nie! struktury! swoich! wydatków.! Wydatki! na! publikacje!
elektroniczne mog"! zatem! zosta&! potraktowane! jako! wydatki! bardziej! uzasadnione! ni'! inne,!
zaspokaj"ce!potrzeby,! które! zostan"! uznane! za! zbyteczne! lub! nazbyt! luksusowe.! Niemniej! w!
sytuacji!istotnego!spadku!mo'liwo#ci!konsumpcyjnych!u'ytkowników,!u'ytkownicy!mog"!podj"&!
decyzje! o! ograniczeniu! niektórych! wydatków! i! skoncentrowaniu! si$! na! zaspokajaniu!
podstawowych! potrzeb.! Badania! ujawnione! w! mediach! na! prze omie! kwietnia! i! maja! 2020! r.!
wskazuj",!i'!gospodarstwa!domowe!zazwyczaj!ograniczy y!swoje!wydatki,!koncentruj"c!si$!na!
podstawowych! kosztach! (koszty! mieszkania,! produkty! spo'ywcze,! #rodki! sanitarne! i!
czyszcz"ce).!W!wielu!bran'ach!dosz o!do!zaprzestania!lub!wyra*nego!ograniczenia!wydatków!
(np.!w!bran'y!odzie'owej!czy!sportowej).!Efekty!ekonomiczne!pandemii,!zw aszcza!gdy!b$d"!
mia y!wp yw!d ugookresowy,!skutkowa&!mog"!odej#ciem!od!dotychczasowego!trendu!wzrostu!
konsumpcji!legalnych!publikacji!ksi"'kowych.!Istnieje!ryzyko,!'e!cz$#&!u'ytkowników!zrezygnuje!
z!ich!nabywania!(a!tak'e!lektury),!inni!za#!nie!zrezygnuj"!z!lektury,!ale!podejm"!dzia ania!w!celu!
pozyskania!ich!w!sposób!naruszaj"cy!prawa!autorskie. 
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Czynnikiem!zniech$caj"cym!do!korzystania!z!tre#ci!cyfrowych!mo'e!by&!ograniczona, wskutek 
pandemii, oferta! wydawnicza.! Zamkni$cie! stacjonarnych! punktów! nabywania! ksi"'ek!
(ksi$garnie,!niektóre!sklepy)!spowodowa o!znacz"ce!trudno#ci!zwi"zane!z!promocj"!ksi"'ek!i!w!
efekcie istotny spadek poda'y!nowych!tytu ów!na!rynku!wydawniczym.!Niewielka!ilo#&!nowych!
tre#ci! mo'e! by&! czynnikiem! zniech$caj"cym! do! korzystania! z! tre#ci! cyfrowych.! U'ytkownik,!
pozbawiony!bod*ców!w!postaci!nowych!interesuj"cych!go!ksi"'ek,!mo'e!rozwa'a&!zaprzestanie!
korzystania!z!us ugi.!Legimi!S.A.,!stara!si$!ograniczy&!to!ryzyko!anga'uj"c!si$!w!dzia ania!maj"ce!
na!celu!wsparcie!bran'y!wydawniczej. W celu ograniczenia!negatywnego!wp ywu!tego!czynnika,!
Legimi! S.A.! zaanga'owa o! si$,! wraz! z! w a#cicielami! portali! Allegro! i! Lubimyczyta&.pl,! w!
organizacj$!wirtualnych targów!ksi"'ki!-BookTarg,!które!zaplanowane!s"!na!21-24 maja 2020 
roku.   

Powy'sza! analiza! wskazuje,! 'e! od! strony! popytu! na! us ugi! Legimi! S.A.! istnieje! niewielka!
mo'liwo#&! Spó ki! na! ograniczenie! negatywnych! nast$pstw! pandemii.! Niemniej! jednak, 
wi$kszo#&! zwi"zanych! z! pandemi"! okoliczno#ci! wp ywa&! b$dzie! na! wszystkie! podmioty!
dzia aj"ce!w!bran'y,!co!sugeruje,!'e!ewentualny!rozwój!lub!trudno#ci,!jakich!do#wiadcza&!b$dzie!
Legimi! S.A.! mog"! si$! sta&! udzia em! podmiotów! konkurencyjnych! dla! Legimi! S.A.! Nale'y!
nadmieni&,! 'e! pandemia! wzbudzi a! zachowania! w! zakresie! solidarno#ci! spo ecznej! i! do#&!
skutecznie rozbudzi a! zainteresowanie! tym,! jak! choroba! oddzia uje! na! ró'ne! obszary!
funkcjonowania!spo ecze%stwa.!W!ocenie!Spó ki,!pozwoli!to!w!dalszej!perspektywie!na!silniejsz"!
wspó prac$! ró'nych! podmiotów! funkcjonuj"cych! w! bran'y! wydawniczej! i! czytelniczej,! co!
powinno odnie#&!pozytywne!skutki!zarówno!dla!rynku,!jak!i!dla!samego!spo ecze%stwa. 

Od!strony!funkcjonowania!Legimi!S.A.,!pandemia!na!chwil$!obecn"!nie!oddzia uje!negatywnie.!
Spó ka!do#&!szybko!wdro'y a!model!pracy!zdalnej,!na!co!dzi$ki!wcze#niejszej!organizacji!pracy 
oraz!informatycznej!specyfice!Spó ki,!Legimi!S.A.!by a!dobrze!przygotowana.!Spó ka!funkcjonuje!
zatem!dynamicznie,!a!jedynie!w!niewielkich!obszarach!(takich!jak!obieg!dokumentów!zwi"zany!
z! relacjami! z! kontrahentami)! dostrze'ono! pewne! opó*nienia. Zarz"d! Spó ki! na! bie'"co!
monitoruje! rozwój! sytuacji! zwi"zanej! z! utrzymuj"cymi! si$! skutkami! rozprzestrzeniania! si$!
koronawirusa COVID-19! i! wp yw! epidemii! na! dzia alno#&! Spó ki,! a! w! przypadku! wyst"pienia!
istotnych! zdarze%! maj"cych! wp yw! na! generowane! wyniki! finansowe! i! sytuacj$! gospodarcz"!
Spó ki,!zakomunikuje!to!raportem!bie'"cym!niezw ocznie!po!ich!wyst"pieniu. 

 

 
9. O#WIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD "ADU KORPORACYJNEGO W 2019 R. 

Z! uwagi! na! okoliczno#&,! 'e! papiery! warto#ciowe! Legimi! S.A.! nie! by y! notowane! na! rynkach!
Catalyst!i!NewConnect!w!2019!r.,!Spó ka!nie!by a!zobligowana!do!stosowania!�Dobrych!Praktyk!
Spó ek!Notowanych!na!NewConnect" - za "cznik!nr!1!do!Uchwa y!Zarz"du!GPW!nr!293/2010!z!
dnia 31 marca 2010 r. Aktualnie!Spó ka!podejmuje!dzia ania!maj"ce!na!celu!wdro'enie!zasad!
 adu!korporacyjnego!celem!dostosowania!si$!do!obowi"zków!jakim!podlega!spó ka!publiczna,!
której!papiery!warto#ciowe!s"!w!obrocie!w!alternatywnym!systemie!obrotu. 

Spó ka!nie!zamieszcza!informacji!na!temat!planowanej!transmisji!obrad!Walnego!Zgromadzenia, 
gdy'!nie!przewiduje!takich!transmisji.!Spó ka!nie!zamieszcza!zapisu!Walnego!Zgromadzenia!w!
formie!audio!lub!wideo.!Spó ka!nie!prowadzi!szczegó owego!zapisu!elektronicznego!przebiegu!
obrad Walnego Zgromadzenia, a przebieg obrad Walnego Zgromadzenia utrwalany jest w formie 
aktu! notarialnego.! O! umieszczeniu! poszczególnych! kwestii! w! protoko ach! Walnego!
Zgromadzenia!decyduje!Przewodnicz"cy!Walnego!Zgromadzenia. 
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10. INFORMACJE DOTYCZ!CE ZAGADNIE+ PRACOWNICZYCH I #RODOWISKA 
NATURALNEGO 

Legimi!S.A.!w!dniu!31!grudnia!2019!r.!zatrudnia a!9 osób!na!podstawie!umów!o!prac$,!w!tym!3 
kobiety.!<rednie!zatrudnienie!w!2019!r.!wynios o!8,35 etaty.!Wi$kszo#&!osób!zatrudnionych!w!
Spó ce!zwi"zana!by a!bezpo#rednio!z!g ównymi!obszarami!dzia alno#ci!gospodarczej!Spó ki. 

Legimi! S.A.! prowadzi! swoj"! dzia alno#&! uwzgl$dniaj"c! aspekty! zwi"zane! ze! spo eczn" 
odpowiedzialno#ci"! biznesu,! z! poszanowaniem! #rodowiska! naturalnego,! zasad! etyki! oraz!
dba o#ci"!o!satysfakcj$!pracowników!i!klientów.!Sposób!prowadzenia!dzia alno#ci!przez!Legimi!
S.A.! pozwala! na! ograniczenie! negatywnego! wp ywu! Spó ki! na! #rodowisko! naturalne,! w!
szczególno#ci!w!zakresie!wytwarzania!odpadów.  

 

11. S"OWNIK WYBRANYCH POJ,( FINANSOWYCH  

 

Wska'niki finansowe 

ROA zysk netto / #redni!stan!aktywów!ogó em!x!100+ 

ROE zysk netto / #rednia!warto#&!kapita ów!w asnych!x 100% 

RENTOWNO#( SPRZEDA)Y 
BRUTTO 

zysk!przed!opodatkowaniem!/!przychody!ze!sprzeda'y!x!
100% 

RENTOWNO#( SPRZEDA)Y 
NETTO 

zysk!netto!/!przychody!netto!ze!sprzeda'y!i!zrównane!z!nimi x 
100% 

P"YNNO#( BIE)!CA aktywa!obrotowe!/!zobowi"zania!krótkoterminowe x 100% 

P"YNNO#( SZYBKA 
(aktywa obrotowe � zapasy)!/!zobowi"zania!krótkoterminowe 
x 100% 

KAPITA" PRACUJ!CY NETTO 
nale'no#ci!z!tyt.!dostaw!i!us ug!=!zapasy!- zobowi"zania!z!tyt.!
dostaw!i!us ug 

SZYBKO#( #CI!GANIA 
NALE)NO#CI 

#redni!stan!nale'no#ci!z!tytu u!dostaw!i!us ug!/!przychody!
netto!ze!sprzeda'y!i!zrównane!z!nimi!x!365!dni 

SZYBKO#( SP"ATY 
ZOBOWI!ZA+ 

#redni!stan!zobowi"za%!z!tytu u!dostaw!i!us ug!/!koszty!
dzia alno#ci!operacyjnej x 365 dni 

SZYBKO#( OBROTU ZAPASÓW 
#redni!stan!zapasów!/!przychody!netto!ze!sprzeda'y!i!
zrównane!z!nimi!x!365!dni 

SZYBKO#( OBROTU MAJ!TKU przychody!ze!sprzeda'y!/!#redni!stan!aktywów 

POKRYCIE MAJ!TKU 
TRWA"EGO KAPITA"EM 
W"ASNYM 

kapita !w asny!/!aktywa!trwa e!x!100+ 

D"UG NETTO 

d ugoterminowe!kredyty,!po'yczki!i!obligacje!=!
krótkoterminowe!kredyty!i!po'yczki!- #rodki!pieni$'ne!i!ich!
ekwiwalenty 

D&WIGNIA FINANSOWA NETTO d ug!netto!/!kapita !w asny!x!100+ 
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SPRAWOZDANIE NIEZALE&NEGO BIEG'EGO REWIDENTA  
Z BADANIA  

 

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej  

Legimi Spó"ka Akcyjna 

 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

 

Opinia  

Przeprowadzili my!badanie!rocznego sprawozdania finansowego Legimi!Spó"ka!Akcyjna!(�Spó"ka�), które!
zawiera wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans!sporz#dzony!na!dzie$!31 grudnia 2019 roku 
oraz rachunek!zysków!i!strat,!zestawienie!zmian w kapitale w"asnym, rachunek przep"ywów!pieni%&nych za 
rok obrotowy zako$czony! w! tym! dniu oraz dodatkowe! informacje! i! obja nienia (�sprawozdanie!
finansowe�).  

Naszym zdaniem za"#czone!sprawozdanie!finansowe: 

- przedstawia!rzetelny!i!jasny!obraz!sytuacji!maj#tkowej!i!finansowej!Spó"ki!na!dzie$!31!grudnia!2019 r. oraz 
jej! wyniku! finansowego! i! przep"ywów! pieni%&nych! za! rok! obrotowy! zako$czony! w! tym! dniu! zgodnie! 
z! maj#cymi! zastosowanie! przepisami! ustawy! z! dn.! 29! wrze nia! 1994! r.! o! rachunkowo ci! (�Ustawa! 
o! rachunkowo ci�! � Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z! pó'n.zm.) oraz przyj%tymi! zasadami! (polityk#)!
rachunkowo ci; 

- jest!zgodne!co!do!formy!i!tre ci!z!obowi#zuj#cymi!Spó"k%!przepisami prawa oraz statutem Spó"ki;  

- zosta"o!sporz#dzone!na!podstawie!prawid"owo!prowadzonych!ksi#g!rachunkowych!zgodnie!z!przepisami!
rozdzia"u!2!Ustawy!o!rachunkowo ci. 

 

Podstawa opinii 

Nasze! badanie! przeprowadzili my! zgodnie! z! Krajowymi! Standardami! Badania! w! brzmieniu!
Mi%dzynarodowych! Standardów! Badania! przyj%tymi! oraz wprowadzonymi do stosowania uchwa"#! 
nr! 3430/52a/2019!Krajowej!Rady!Bieg"ych!Rewidentów! z! dnia! 21!marca! 2019! r.!w! sprawie krajowych 
standardów!badania!oraz!innych!dokumentów (�KSB�)!a!tak&e!stosownie!do!ustawy!z!dn.!11!maja!2017!r.!
o!bieg"ych!rewidentach,!firmach!audytorskich!oraz nadzorze!publicznym!(�Ustawa!o!bieg"ych!rewidentach�!
� Dz. U. z 2019 r., poz. 1421 z!pó'n.!zm).!Nasza!odpowiedzialno *!zgodnie!z!tymi!standardami!zosta"a!
dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialno !" bieg#ego" rewidenta" za" badanie" sprawozdania"
finansowego.  

 

Jeste my! niezale&ni! od! Spó"ki! zgodnie! z! Mi%dzynarodowym kodeksem etyki zawodowych ksi%gowych  
(w tym!Mi%dzynarodowymi standardami niezale&no ci) wprowadzonym przez!Rad%!Mi%dzynarodowych!
Standardów!Etycznych!dla Ksi%gowych!IESBA,!przyj%tym!uchwa"#!Krajowej!Rady!Bieg"ych!Rewidentów!
nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie!zasad!etyki!zawodowej!bieg"ych! rewidentów oraz  
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z! innymi!wymogami!etycznymi,!które!maj#!zastosowanie!do badania!sprawozda$!finansowych!w!Polsce.!
Wype"nili my!nasze!inne!obowi#zki!etyczne!zgodnie!z!tymi!wymogami!i!Mi%dzynarodowym kodeksem etyki 
zawodowych ksi%gowych.! W! trakcie! przeprowadzania! badania! kluczowy! bieg"y! rewident! oraz! firma!
audytorska! pozostali! niezale&ni! od! Spó"ki! zgodnie! z! wymogami! niezale&no ci! okre lonymi! w! Ustawie! 
o!bieg"ych!rewidentach. 

Uwa&amy,!&e!dowody!badania,!które!uzyskali my!s# wystarczaj#ce!i!odpowiednie,!aby!stanowi*!podstaw%!
dla naszej opinii. 

 

Obja$nienie ze zwróceniem uwagi � test na utrat# warto$ci niematerialnych i prawnych  

Zwracamy! uwag%! na! not%! nr! I.1.! dodatkowych! informacji! i! obja nie$! do! sprawozdania! finansowego,!
przedstawiaj#c#!nak"ady!poniesione!na!wytworzenie!platformy!Legimi!3.0,!które!zosta"y!zaprezentowane! 
w aktywach bilansu w pozycji inne warto ci! niematerialne! i! prawne. Warto *! netto! aktywa! w! postaci!
platformy Legimi 3.0 na!dzie$!31!grudnia!2019 roku!wynios"a!4 847 033,41 z". Zarz#d!Spó"ki!przeprowadzi"!
opisany! w! nocie! nr! I.1.! dodatkowych! informacji! i! obja nie$! test! na! utrat%! warto ci! tego! aktywa.!
Przeprowadzony test!potwierdzi",!&e!warto *!odzyskiwalna!testowanego!aktywa!jest!wy&sza!ni&!jego!warto *!
bilansowa.! Jako! model! wyceny! warto ci! odzyskiwalnej,! Zarz#d! przyj#"! prognozowane! przychody! ze!
sprzeda&y!dost%pów!do!platformy!Legimi,!który!oparty!jest!na!za"o&eniach. Zwracamy!uwag%,!&e!rzeczywiste!
przychody!mog#!ró&ni*!si%!od!prognozowanych,!poniewa&!przewidywane!zdarzenia!cz%sto!nie!nast%puj#!
zgodnie!z!oczekiwaniami,!a!wynikaj#ce!st#d!odchylenia!mog#!by*!istotne.! 

Nasza!opinia!nie!zawiera!zastrze&enia!w!odniesieniu!do tej sprawy. 

 

Obja$nienie ze zwróceniem uwagi � po+yczki udzielone spó"kom zale+nym  

Zwracamy!uwag%!na!not%!nr!VII.2.! dodatkowych! informacji! i! obja nie$!do! sprawozdania! finansowego,!
przedstawiaj#c#! warto *! po&yczek! udzielonych! spó"kom zale&nym Legimi International Sp. z o.o. oraz 
Readfy GmbH.,!które!zosta"y!zaprezentowane!w!aktywach!bilansu!w!pozycji!inwestycje!d"ugoterminowe � 
udzielone po&yczki!jednostkom!powi#zanym.!Warto *!bilansowa!tych!po&yczek!na!dzie$!31!grudnia!2019 
roku! wynios"a! 5 117,1 tys. z".! Zarz#d Spó"ki! przeprowadzi"! opisany! w! nocie! nr! VII.2.! dodatkowych!
informacji! i!obja nie$! test!na!utrat%!warto ci! tego!aktywa.!Przeprowadzony! test!potwierdzi",! &e!warto *!
odzyskiwalna! testowanego! aktywa! jest!wy&sza! ni&! jego!warto *! bilansowa.! Jako!model!wyceny!warto ci!
odzyskiwalnej,!Zarz#d!przyj#"!prognozowane!przychody!ze!sprzeda&y!dost%pów!do!platformy!Legimi!na!
rynkach!zagranicznych,!który!oparty!jest!na!za"o&eniach.!Zwracamy!uwag%,!&e!rzeczywiste!przychody!mog#!
ró&ni*! si%! od! prognozowanych,! poniewa&! przewidywane! zdarzenia! cz%sto! nie! nast%puj#! zgodnie! 
z!oczekiwaniami,!a!wynikaj#ce!st#d!odchylenia!mog#!by*!istotne.! 

Nasza!opinia!nie!zawiera!zastrze&enia!w!odniesieniu!do!tej!sprawy. 

 

Obja$nienie ze zwróceniem uwagi � zobowi-zania krótkoterminowe z tytu"u obligacji 

Zwracamy!uwag%!na!Not% nr!I.12!dodatkowych!informacji!i!obja nie$!do!sprawozdania!finansowego,!która!

wskazuje,!&e!Spó"ka!posiada!zobowi#zania!krótkoterminowe!z! tytu"u!obligacji,!które wraz odsetkami od 

tych!obligacji!wynosz#!na!dzie$!31.12.2019 "#cznie!4 021,6!tys.!z". W Nocie nr I.12 dodatkowych informacji 

i!obja nie$ oraz w punkcie 8!sprawozdania!z!dzia"alno ci!zosta"y!przedstawione!planowane!dzia"ania!maj#ce!

na! celu! sp"at%!krótkoterminowych!obligacji. Spó"ka!planuje!dokonywa*! sukcesywnego!wykupu!obligacji! 

w! g"ównej! mierze! ze!  rodków! z! dzia"alno ci! operacyjnej. Zmniejszone! od! zak"adanych! wp"ywy! 

z! dzia"alno ci! operacyjnej! Spó"ka! zamierza! pokrywa*! poprzez! kolejne! emisje! papierów!warto ciowych. 
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Zdaniem Zarz#du!Spó"ki!ryzyko niepozyskania!zak"adanej!przez!Spó"k%!kwoty!w!drodze!emisji!papierów!

warto ciowych!obni&a mo&liwo *!udzielenia!Spó"ce!po&yczki!przez!cz"onków!organów!Spó"ki. 

Nasza!opinia!nie!zawiera!zastrze&enia!w!odniesieniu!do!tej!sprawy. 

 

Obja$nienie ze zwróceniem uwagi � zdarzenia po dniu bilansowym 

Zwracamy! uwag%! na! not%! nr! VI.2.C dodatkowych! informacji! i! obja nie$ oraz punkt 8 sprawozdania  
z! dzia"alno ci,! w! których zosta"y zamieszczone informacje o! tym,! jaki! wp"yw! na! sytuacj%! finansow#! 
i!maj#tkow# Spó"ki!ma!panuj#ca!pandemia!wirusa!SARS-CoV-2. Zarz#d!Spó"ki!wskaza",!&e!pandemia na 
chwil%!obecn#!nie!oddzia"uje!negatywnie na!sytuacj%!Spó"ki,!jednak&e!Zarz#d!na!bie&#co!monitoruje!rozwój!
sytuacji i wp"yw!epidemii!na!dzia"alno *!Spó"ki i!jej!przysz"e!wyniki!finansowe!i!sytuacj%!gospodarcz#!Spó"ki. 

Nasza!opinia!nie!zawiera!zastrze&enia!odno nie!tej!sprawy. 

 

Odpowiedzialno$% Zarz-du i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Zarz#d! Spó"ki! jest! odpowiedzialny! za! sporz#dzenie,! na! podstawie! prawid"owo! prowadzonych! ksi#g!
rachunkowych,! sprawozdania! finansowego,! które! przedstawia! rzetelny! i! jasny! obraz! sytuacji!maj#tkowej! 
i finansowej i wyniku finansowego Spó"ki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowo ci,! przyj%tymi!
zasadami! (polityk#)! rachunkowo ci! oraz! z! obowi#zuj#cymi! Spó"k% przepisami prawa i statutem Spó"ki,  
a! tak&e! za! kontrol%!wewn%trzn#,! któr#! Zarz#d! Spó"ki uznaje za niezb%dn#! aby! umo&liwi*! sporz#dzenie!
sprawozdania finansowego! niezawieraj#cego! istotnego! zniekszta"cenia! spowodowanego! oszustwem! lub!
b"%dem. 

Sporz#dzaj#c! sprawozdanie! finansowe!Zarz#d!Spó"ki! jest! odpowiedzialny! za!ocen%! zdolno ci! Spó"ki do 
kontynuowania! dzia"alno ci,! ujawnienie,! je&eli! ma! to! zastosowanie,! spraw! zwi#zanych! z! kontynuacj#!
dzia"alno ci!oraz!za!przyj%cie!zasady!kontynuacji!dzia"alno ci!jako!podstawy!rachunkowo ci,!z!wyj#tkiem!
sytuacji kiedy Zarz#d! Spó"ki albo! zamierza! dokona*! likwidacji! Spó"ki,! albo! zaniecha* prowadzenia 
dzia"alno ci!albo!nie!ma!&adnej!realnej!alternatywy!dla!likwidacji!lub!zaniechania!dzia"alno ci. 

Zarz#d! Spó"ki! oraz! cz"onkowie! Rady! Nadzorczej s#! zobowi#zani! do zapewnienia, aby sprawozdanie 
finansowe!spe"nia"o!wymagania!przewidziane!w!Ustawie!o!rachunkowo ci.  

Cz"onkowie!Rady!Nadzorczej!s#!odpowiedzialni!za!nadzorowanie!procesu!sprawozdawczo ci!finansowej!
Spó"ki. 

 

Odpowiedzialno$% bieg"ego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi! celami! s#!uzyskanie! racjonalnej!pewno ci! czy! sprawozdanie! finansowe! jako! ca"o *!nie! zawiera 
istotnego!zniekszta"cenia!spowodowanego!oszustwem!lub!b"%dem!oraz!wydanie!sprawozdania!z!badania!
zawieraj#cego! nasz#! opini%.! Racjonalna! pewno *! jest!wysokim! poziomem! pewno ci! ale! nie! gwarantuje,! 
&e! badanie! przeprowadzone! zgodnie! z! KSB! zawsze! wykryje istniej#ce! istotne! zniekszta"cenie.!
Zniekszta"cenia!mog#! powstawa*! na! skutek! oszustwa! lub! b"%du! i! s#! uwa&ane! za! istotne,! je&eli! mo&na!
racjonalnie!oczekiwa*,!&e!pojedynczo!lub!"#cznie!mog"yby!wp"yn#*!na!decyzje!gospodarcze!u&ytkowników!
podj%te!na!podstawie tego sprawozdania finansowego. 

Zakres! badania! nie! obejmuje! zapewnienia! co! do! przysz"ej! rentowno ci! Spó"ki! ani! efektywno ci! lub!
skuteczno ci!prowadzenia!jej!spraw!przez!Zarz#d!Spó"ki!obecnie!lub!w!przysz"o ci. 
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Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy! os#d! i! zachowujemy! zawodowy! sceptycyzm,! 
a!tak&e: 

-! identyfikujemy! i! oceniamy! ryzyka! istotnego! zniekszta"cenia! sprawozdania! finansowego!
spowodowanego! oszustwem! lub! b"%dem,! projektujemy! i! przeprowadzamy! procedury! badania!
odpowiadaj#ce!tym!ryzykom!i!uzyskujemy!dowody!badania,!które!s# wystarczaj#ce!i!odpowiednie,!
aby! stanowi*! podstaw%! dla! naszej! opinii.! Ryzyko! niewykrycia! istotnego! zniekszta"cenia!
wynikaj#cego!z!oszustwa! jest!wi%ksze!ni&! tego!wynikaj#cego!z!b"%du,!poniewa&!oszustwo!mo&e!
dotyczy*! zmowy,! fa"szerstwa,! celowych! pomini%*,! wprowadzenia! w! b"#d! lub! obej cia! kontroli!
wewn%trznej; 

-! uzyskujemy! zrozumienie! kontroli! wewn%trznej! stosownej! dla! badania! w! celu! zaprojektowania!
procedur!badania,!które!s#!odpowiednie!w!danych!okoliczno ciach,!ale!nie!w!celu!wyra&enia!opinii!
na!temat!skuteczno ci!kontroli!wewn%trznej!Spó"ki;! 

-! oceniamy odpowiednio *! zastosowanych! zasad! (polityki)! rachunkowo ci! oraz! zasadno *!
szacunków!ksi%gowych!oraz!powi#zanych!ujawnie$!dokonanych!przez!Zarz#d!Spó"ki; 

-! wyci#gamy!wniosek!na!temat!odpowiednio ci!zastosowania!przez!Zarz#d!Spó"ki!zasady!kontynuacji!
dzia"alno ci!jako!podstawy!rachunkowo ci!oraz,!na!podstawie!uzyskanych!dowodów!badania,!czy!
istnieje! istotna! niepewno *! zwi#zana! ze! zdarzeniami! lub! warunkami,! która! mo&e! poddawa*! 
w! znacz#c#! w#tpliwo *! zdolno *! Spó"ki! do! kontynuacji! dzia"alno ci.! Je&eli! dochodzimy! do!
wniosku,! &e! istnieje! istotna! niepewno *,! wymagane! jest! od! nas! zwrócenie! uwagi! w! naszym!
sprawozdaniu!bieg"ego!rewidenta!na!powi#zane!ujawnienia!w!sprawozdaniu!finansowym!lub,!je&eli!
takie! ujawnienia! s#! nieadekwatne,! modyfikujemy! nasz#! opini%.! Nasze! wnioski! s#! oparte na 
dowodach!badania!uzyskanych!do!dnia!sporz#dzenia!naszego!sprawozdania!bieg"ego! rewidenta,!
jednak&e!przysz"e!zdarzenia!lub!warunki!mog#!spowodowa*,!&e!Spó"ka!zaprzestanie kontynuacji 
dzia"alno ci; 

-! oceniamy!ogóln#!prezentacj%,!struktur%!i!zawarto *!sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, 
oraz!czy!sprawozdanie!finansowe!przedstawia!b%d#ce!ich!podstaw#!transakcje!i!zdarzenia!w!sposób!
zapewniaj#cy!rzeteln#!prezentacj%. 

 
Przekazujemy! Radzie! Nadzorczej! informacje! o,! mi%dzy! innymi,! planowanym! zakresie! i! czasie 
przeprowadzenia!badania!oraz!znacz#cych!ustaleniach!badania,!w!tym!wszelkich!znacz#cych!s"abo ciach!
kontroli!wewn%trznej,!które!zidentyfikujemy!podczas!badania. 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z dzia"alno$ci 

Na!inne!informacje!sk"ada!si%!sprawozdanie!z!dzia"alno ci!Spó"ki!za!rok!obrotowy!zako$czony!31 grudnia 
2019 r. (�Sprawozdanie!z!dzia"alno ci�).  

 
Odpowiedzialno !"Zarz$du i Rady Nadzorczej  

Zarz#d! Spó"ki! jest! odpowiedzialny! za! sporz#dzenie Sprawozdania z dzia"alno ci! zgodnie! z przepisami 
prawa.  

Zarz#d! Spó"ki! oraz! cz"onkowie! Rady! Nadzorczej s#! zobowi#zani! do! zapewnienia,! aby! Sprawozdanie! 
z!dzia"alno ci!Spó"ki spe"nia"o!wymagania!przewidziane!w!Ustawie!o!rachunkowo ci.! 
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Odpowiedzialno !"bieg#ego"rewidenta 

Nasza!opinia!z!badania!sprawozdania!finansowego!nie!obejmuje!Sprawozdania!z!dzia"alno ci.!W zwi#zku! 
z! badaniem! sprawozdania! finansowego! naszym! obowi#zkiem! jest! zapoznanie! si%! ze Sprawozdaniem  
z!dzia"alno ci,!i!czyni#c!to,!rozpatrzenie,!czy!nie!jest!istotnie!niespójne!ze sprawozdaniem finansowym lub 
nasz#! wiedz#! uzyskan#! podczas! badania,! lub! w! inny! sposób! wydaje! si%! istotnie! zniekszta"cone.! Je li! 
na podstawie!wykonanej!pracy,!stwierdzimy!istotne!zniekszta"cenia!w!Sprawozdaniu!z!dzia"alno ci,!jeste my!
zobowi#zani! poinformowa*! o! tym! w naszym! sprawozdaniu! z! badania.! Naszym! obowi#zkiem! zgodnie! 
z wymogami ustawy o bieg"ych!rewidentach!jest!równie&!wydanie!opinii czy!sprawozdanie!z!dzia"alno ci!
zosta"o!sporz#dzone!zgodnie!z!przepisami!oraz!czy!jest!zgodne!z!informacjami!zawartymi!w sprawozdaniu 
finansowym.  

 

Opinia o Sprawozdaniu z dzia"alno$ci 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z!dzia"alno ci!Spó"ki:  

-! zosta"o!sporz#dzone!zgodnie!z!art.!49!Ustawy!o!rachunkowo ci;! 
-! jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto,!w! wietle!wiedzy!o!Spó"ce!i!jej!otoczeniu!uzyskanej!podczas!naszego!badania!o wiadczamy,!&e!nie!
stwierdzili my!w!Sprawozdaniu!z!dzia"alno ci!istotnych!zniekszta"ce$. 

 
Kluczowym! bieg"ym! rewidentem! odpowiedzialnym! za! badanie,! którego! rezultatem! jest! niniejsze!
sprawozdanie!niezale&nego!bieg"ego!rewidenta,!jest Wojciech Komer. 

 

Dzia"aj#cy!w!imieniu!SWGK!Audyt!Polska Sp. z o.o. z!siedzib#!w!Poznaniu,!ul.!Wojskowa!4,!wpisanej na 
list%!firm!audytorskich!pod!numerem!4128,!w!imieniu!której kluczowy!bieg"y!rewident!zbada"!sprawozdanie!
finansowe. 

 

 

 

 

Wojciech Komer  
 
 
 

 

  
Bieg"y!rewident!nr!12651  
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